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nceleme Raporu

Halk Yat m Menkul De erler Anonim irketi Yönetim Kurulu’na,

Giri

Halk Yat m Menkul De erler Anonim irketi’nin (“ irket”) ekte yer alan 30 Haziran 2011 tarihli
finansal durum tablosu, ayn  tarihte sona eren alt  ayl k ara hesap dönemine ait kapsaml  gelir tablosu,
özkaynak de im tablosu, nakit ak lar  tablosu ve önemli muhasebe politikalar n özeti ile dipnotlar
taraf zca incelenmi tir. irket yönetiminin sorumlulu u, söz konusu ara dönem finansal tablolar n
Sermaye Piyasas  Kurulu’nca yay mlanan finansal raporlama standartlar na uygun olarak haz rlanmas  ve
dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu umuz bu ara dönem finansal tablolar n incelenmesine
ili kin ula lan sonucun aç klanmas r.

ncelemenin kapsam

ncelememiz Sermaye Piyasas  Kurulu’nca yay mlanan ba ms z denetim standartlar  düzenlemelerine
uygun olarak yap lm r. Ara dönem finansal tablolar n incelenmesi, a rl kl  olarak finansal raporlama
sürecinden sorumlu ki ilerden bilgi toplanmas , analitik inceleme ve di er inceleme tekniklerinin
uygulanmas  kapsamaktad r. Bir incelemenin kapsam  Sermaye Piyasas  Kurulu’nca yay mlanan
ba ms z denetim standartlar  çerçevesinde yap lan ba ms z denetim çal mas na göre daha dar
oldu undan, inceleme, ba ms z denetimde fark nda olunmas  gereken tüm önemli hususlar  ortaya

karabilme konusunda güvence sa lamaz. Dolay yla, incelememiz sonucunda bir ba ms z denetim
görü ü aç klanmam r.

Sonuç

ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolar n, Halk Yat m Menkul De erler Anonim
irketi’nin 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla finansal pozisyonunu, alt  ayl k döneme ili kin finansal

performans  ve nakit ak lar , Sermaye Piyasas  Kurulu’nca yay mlanan finansal raporlama standartlar
(Not 2) çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmad  konusunda herhangi bir hususa
rastlan lmam r.

stanbul, 25 Temmuz 2011

Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A

Erdal T kmak, SMMM
Sorumlu Ortak, Ba denetçi
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Dipnot
referanslar

ncelemeden
geçmi

Ba ms z
denetimden

geçmi
30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

VARLIKLAR

DÖNEN VARLIKLAR 211.814.833 185.398.262

Nakit ve nakit benzerleri 3 89.891.871 56.003.809
Finansal yat mlar 4 1.247.281 601.638
Ticari alacaklar 5 119.638.337 128.108.175

- li kili taraflardan ticari alacaklar 22 336.851 357.219
- Di er ticari alacaklar 5 119.301.486 127.750.956

Di er alacaklar 7 639.489 662.754
Di er dönen varl klar 9 397.855 21.886

DURAN VARLIKLAR 4.545.712 3.328.572

Finansal yat mlar 4 1.020.694 1.020.694
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 8 1.250.000 --
Maddi duran varl klar 10 1.987.424 2.139.687
Maddi olmayan duran varl klar 11 227.816 125.176
Ertelenmi  vergi varl 20 59.778 43.015

TOPLAM VARLIKLAR 216.360.545 188.726.834

KAYNAKLAR

KISA VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 168.860.517 137.409.464

Finansal borçlar 6 86.246.085 31.758.418
Ticari borçlar 5 81.176.270 103.947.835

- li kili taraflara ticari borçlar 22 18.111 16.162
- Di er ticari borçlar 5 81.158.159 103.931.673

Di er borçlar 7 405.257 670.588
Dönem kar  vergi yükümlülü ü 20 488.946 529.481
Borç kar klar 12 212.766 278.616
Çal anlara sa lanan faydalara ili kin
kar klar 13 331.193 224.526

UZUN VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 214.975 187.447

Çal anlara sa lanan faydalara ili kin
kar klar 13 214.975 187.447

ÖZKAYNAKLAR 47.285.053 51.129.923

Ödenmi  sermaye 14 36.000.000 36.000.000
Kardan ayr lm  k tlanm  yedekler 14 4.593.375 3.238.062
Geçmi  y llar karlar 14 752.899 768.059
Dönem kar 5.938.779 11.123.802

TOPLAM KAYNAKLAR 216.360.545 188.726.834

li ikteki notlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças r.
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ncelemeden
geçmi

ncelemeden
geçmi

ncelemeden
geçmi

ncelemeden
geçmi

Dipnot
referanslar

30 Haziran 2011
tarihinde sona

eren 6 ayl k
dönem

30 Haziran 2011
tarihinde sona

eren 3 ayl k
dönem

30 Haziran 2010
tarihinde sona

eren 6 ayl k
dönem

30 Haziran 2010
tarihinde sona

eren 3 ayl k
dönem

Sat  gelirleri 15 784.960.713 266.262.527 493.438.305 112.139.906
Sat lar n maliyeti 15 (784.935.420) (266.200.680) (493.412.400) (112.104.306)
Hizmet gelirleri 15 11.491.057 5.537.782 10.818.278 5.265.150
Esas faaliyetlerden di er gelirler 15 2.818.583 1.698.851 2.208.907 1.231.418

BRÜT ESAS FAAL YET KARI 14.334.933 7.298.480 13.053.090 6.532.168

Pazarlama, sat  ve da m giderleri 16 (1.650.964) (904.063) (1.647.594) (950.239)
Genel yönetim giderleri 16 (6.529.782) (3.317.763) (4.807.100) (2.348.040)
Di er faaliyet gelirleri 18 412.200 254.284 339.130 180.020
Di er faaliyet giderleri 18 (14.671) (6.313) (60.436) (60.436)

FAAL YET KARI 6.551.716 3.324.625 6.877.090 3.353.473

Finansal gelirler 19 2.818.650 1.458.609 1.340.240 651.268
Finansal giderler 19 (1.963.955) (1.308.613) (525.591) (321.546)

VERG  ÖNCES  KAR 7.406.411 3.474.621 7.691.739 3.683.195

Vergi gideri
   - Dönem vergi gideri 20 (1.484.395) (687.176) (1.521.769) (745.077)
   - Ertelenmi  vergi (gideri) /geliri 20 16.763 4.199 (10.569) 2.887

DÖNEM KARI 5.938.779 2.791.644 6.159.401 2.941.005

ER KAPSAMLI GEL R -- -- -- --

TOPLAM KAPSAMLI GEL R 5.938.779 2.791.644 6.159.401 2.941.005

li ikteki notlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças r.
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Dipnot
referanslar

Ödenmi
sermaye

Kardan
ayr lan
tlanm

yedekler

Geçmi
llar

karlar
Dönem

kar Toplam

1 Ocak 2010 28.000.000 2.793.014 420.254 8.792.853 40.006.121

Toplam kapsaml  gelir
- Dönem kar -- -- -- 6.159.401 6.159.401
Toplam kapsaml  gelir -- -- -- 6.159.401 6.159.401

Dönem kar ndan ve sermaye yedeklerinden sermayeye transfer 8.000.000 -- (114.516) (7.885.484) --
tlanm  yedeklere aktar lan tutarlar -- 445.048 -- (445.048) --

Geçmi  y llar karlar na transfer -- -- 462.321 (462.321) --

30 Haziran 2010 tarihi itibar yla bakiyeler 36.000.000 3.238.062 768.059 6.159.401 46.165.522

1 Ocak 2011 36.000.000 3.238.062 768.059 11.123.802 51.129.923

Toplam kapsaml  gelir
- Dönem kar -- -- -- 5.938.779 5.938.779
Toplam kapsaml  gelir -- -- -- 5.938.779 5.938.779

Geçmi  y llar karlar na transfer -- -- 11.123.802 (11.123.802) --
tlanm  yedeklere aktar lan tutarlar 14 -- 1.355.313 (1.355.313) -- --

Temettü ödemesi 14 -- -- (9.783.649) -- (9.783.649)

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla bakiyeler 36.000.000 4.593.375 752.899 5.938.779 47.285.053

li ikteki notlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças r.
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ncelemeden
geçmi

ncelemeden
geçmi

Dipnot
referanslar 30 Haziran 2011 30 Haziran 2010

A. Esas faaliyetlerden sa lanan nakit ak mlar
Dönem kar 5.938.779 6.159.401
Düzeltmeler:
Amortisman giderleri ve itfa paylar 16 334.244 206.892

üpheli alacak kar  gideri 5 18.327 16.014
Cari dönem vergi gideri 20 1.484.395 1.521.769

dem tazminat  kar k gideri 17 93.325 60.467
zin kar  gideri / (iptal geliri) 13 126.506 (10.111)

Konusu kalmayan kar klar 18 -- (112.758)
Ertelenmi  vergi gideri / (geliri) 20 (16.763) 10.569
Faiz gelirleri 19 (2.665.364) (1.340.240)

tiraklerden temettü geliri 19 (153.286) --
Faiz giderleri 19 1.905.968 500.451

letme sermayesindeki de ikliklerden önceki
faaliyet kar 7.066.131 7.012.454

Al nan faizler 2.497.042 1.301.211
Al nan temettüler 19 153.286 --
Ticari ve di er alacaklar 8.474.776 (11.438.381)
Di er dönen varl klar (375.969) (251.010)
Ticari ve di er borçlar (23.171.922) 1.726.018
Di er finansal yükümlülükler (65.850) 183.229
Ödenen k dem tazminat 13 (65.797) (31.316)
Ödenen izin tazminat 13 (19.839) (17.679)
Ödenen vergiler 20 (1.524.930) (1.391.184)
Esas faaliyetlerden sa lanan net nakit (7.033.072) (2.906.658)

B. Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
ak mlar :
Özkaynak yöntemiyle de erlenen varl k al 8 (1.250.000) --
Finansal yat mlar (633.481) (350.025)
Maddi duran varl k al , net 10 (141.383) (1.971.875)
Maddi olmayan duran varl k al , net 11 (151.878) (84.639)
Maddi duran varl k sat ndan elde edilen nakit 10 8.640 --
Yat m faaliyetlerinde kullan lan net nakit (2.168.102) (2.406.539)

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
ak mlar
Ödenen temettüler (9.783.649) --
Finansal borçlar 54.200.000 (1.378.834)
Ödenen faizler (1.618.301) (500.451)
Finansman faaliyetlerinden sa lanan net nakit 42.798.050 (1.879.285)

Döviz kurundaki de imin nakit ve nakde e de er
varl klar üzerindeki etkisi -- --

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net
art 33.596.876 (7.192.482)

Dönem ba  nakit ve nakit benzerleri 3 54.278.213 35.076.026

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 3 87.875.089 27.883.544

li ikteki notlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças r.
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1 irket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Halk Yat m Menkul De erler A  (“ irket”), 2 Eylül 1997 y nda kurulmu tur. irket’in amac ,
3794 Say  Kanun'la de ik 2499 Say  Sermaye Piyasas  Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak menkul k ymetler ve menkul k ymetler d nda kalan k ymetli evrak
ile finansal de erleri temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler
üzerinde arac k faaliyetlerinde bulunmakt r.

irket, Sermaye Piyasas  Kurulu (“SPK”)’ndan a daki yetki belgelerini alm r:

Halka arza arac k,
Al m sat ma arac k,
Menkul k ymetlerin geri al m taahhüdü ile sat  (repo) veya geri sat m taahhüdü
ile al  (ters repo),
Portföy yönetimi,
Yat m dan manl ,
Kredili menkul k ymet, aç a sat  ve menkul k ymetlerin ödünç al p verme

lemleri,
Türev araçlar n al m sat na arac k.

irket’in ortaklar  ve paylar na ili kin bilgiler a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

T. Halk Bankas  A %99,94 %99,94
Di er %0,06 %0,06

Toplam %100,00 %100,00

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket’in personel say  100’dür (31 Aral k 2010: 92). irket 22
aktif acente ve 3 ube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Acentelik sözle mesine istinaden tüm T.
Halk Bankas  A ’nin ubeleri irket’in acentesidir. irket, personelinin bulundu u acentelere
kira ve gider kat m pay  ödemektedir. Bunun d nda acentelerle herhangi bir gelir veya gider
payla  bulunmamaktad r.

irket’in ube adresleri öyledir:

stanbul ubesi : Halide Edip Ad var Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Zeminkat li / stanbul

Ankara ubesi : Ziya Gökalp Cad. No: 5 K lay / Ankara

zmir ubesi : Cumhuriyet Bulvar  No: 45 Kat: 1 Pamuk Plaza Konak / zmir

irket’in i tirakinin detay  a daki gibidir:

irket Kurulu  ve faaliyet yeri Esas faaliyet konusu

Halk Portföy Yönetimi A stanbul Portföy yönetimi

tirakin faaliyet alan  a da aç klanm r:

Halk Portföy Yönetimi A

tirak, 24 Haziran 2011 tarihinde stanbul Ticaret Siciline tescil ve 30 Haziran 2011 tarih ve
7848 say  Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmu tur. tirakin amac , Sermaye
Piyasas  Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana sözle mesinde belirtilen
sermaye piyasas  faaliyetlerinde bulunmakt r.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar
2.1 Sunuma ili kin temel esaslar

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartlar

irket, muhasebe kay tlar  Sermaye Piyasas  Kurulu’nca yay mlanan Hesap Plan na, Türk
Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuat na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolar  da
buna uygun olarak Türk Liras  (“TL”) olarak haz rlamaktad r.

li ikteki finansal tablolar, SPK taraf ndan yay mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun
olarak haz rlanm r. irket, 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, finansal tablolar  9 Nisan 2008
tarih ve 26842 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlü e
giren SPK’n n Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar
Tebli i”ne (Tebli  XI-29) göre haz rlam r. SPK mevzuat na göre raporlama yapan irketler
finansal tablolar  Tebli  XI-29 kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle
Uluslararas  Muhasebe Standartlar ’na (“UMS”)/Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar ’na
(“UFRS”) göre haz rlayacaklard r. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin
Uluslararas  Muhasebe Standartlar  Kurulu (“UMSK”) taraf ndan yay mlanan UMS/UFRS’den
farklar  Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu (“TMSK”) taraf ndan ilan edilinceye kadar
UMSK taraf ndan yay mlanan UMS/UFRS’ler uygulan r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara
ayk  olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlar  (“TMS/TFRS”) esas al nmaktad r.

Bu çerçevede, Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin, TMSK taraf ndan
yay mlananlardan farklar  TMSK taraf ndan henüz ilan edilmedi inden, ili ikteki finansal tablolar
Tebli  XI-29 çerçevesinde UMS/UFRS esas al narak haz rlanm  olup finansal tablolar ve
dipnotlar, SPK taraf ndan yay mlanan raporlama format na uygun olarak sunulmu tur.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm  oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartlar ’na uygun finansal tablo haz rlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n gerekli olmad  ilan
etmi tir. Dolay yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden ba lamak kayd yla, UMSK
taraf ndan yay mlanm  29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standard  (UMS 29) uygulanmam r.

irket’in Tebli  XI-29’a göre haz rlanm  30 Haziran 2011 tarihi itibar yla düzenlenmi
bilançosu ve bu tarihte sona eren alt  ayl k ara hesap dönemine ait kapsaml  gelir tablosu 25
Temmuz 2011 tarihinde Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm r. Genel Kurul’un ve ilgili yasal
kurulu lar n bu finansal tablolar  tashih etme hakk  vard r.

2.1.2 Geçerli ve raporlama para birimi

irket’in geçerli para birimi ve raporlama para birimi TL’dir.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.1 Sunuma ili kin temel esaslar (devam )

2.1.3 Muhasebe tahminleri

Finansal tablolar n Tebli  XI-29’a uygun olarak haz rlanmas , yönetimin, politikalar n
uygulanmas  ve raporlanan varl k, yükümlülük, gelir ve gider tutarlar  etkileyen kararlar,
tahminler ve varsay mlar yapmas  gerektirmektedir. Gerçekle en sonuçlar bu tahminlerden
farkl k gösterebilir.

Tahminler ve tahminlerin temelini te kil eden varsay mlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yap ld  dönemde ve bu
güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kay tlara al r.

irket’in gelecek dönemlerdeki finansal tablolar  etkileyecek önemli risk içeren muhasebe
tahmini bulunmamaktad r.

2.1.4 Muhasebe politikalar ndaki de iklikler

Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar
geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar  yeniden düzenlenir.

2.1.5 Kar la rmal  bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolar n düzeltilmesi

li ikteki finansal tablolar, irket’in finansal durumu, performans  ve nakit ak ndaki e ilimleri
belirleyebilmek amac yla, önceki dönemle kar la rmal  haz rlanmaktad r. Finansal tablolar n
kalemlerinin gösterimi veya s fland lmas  de ti inde kar la labilirli i sa lamak
amac yla, önceki dönem finansal tablolar  da buna uygun olarak yeniden s fland lmakta ve bu
hususlara ili kin olarak aç klama yap lmaktad r.

30 Haziran 2010 tarihinde sona eren alt  ayl k ara hesap döneminde hizmet gelirleri içerisinde
gösterilen 193.667 TL tutar ndaki mü terilerden tahsil edilen sözle melere ait damga vergisi
gelirleri, mü terilerden tahsil edilen ekstre, posta, havale, eft ve kargo gelirleri di er faaliyet
gelirleri içerisine yeniden s fland lm r.

30 Haziran 2010 tarihinde sona eren alt  ayl k ara hesap döneminde hizmet gelirleri ve genel
yönetim giderlerinde netlenerek gösterilen 114.204 TL tutar ndaki Takasbank ve Merkezi Kay t
Kurulu u komisyon gelir ve giderleri, hizmet gelirleri ve pazarlama, sat  ve da m giderleri
içerisine yeniden s fland lm r.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.1 Sunuma ili kin temel esaslar (devam )

2.1.6 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla yeni ve henüz yürürlülükte olmayan standartlar ve yorumlar

2011 y nda yürürlü e giren standartlar ve yorumlar

irket, 30 Haziran 2011 tarihinde geçerli ve uygulanmas  zorunlu olan UMSK taraf ndan
kar lan tüm standartlar  ve UMSK’n n Uluslararas  Finansal Raporlama Yorumlama

Komitesi’nin (“UFRYK”) yay mlad  tüm yorumlar  uygulam r.

30 Haziran 2011 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2011 tarihinde sona eren alt  ayl k ara hesap dönemi itibar yla henüz yürürlü e
girmemi  olan ve ili ikteki finansal tablolar n haz rlanmas nda uygulanmam  yeni standartlar,
standartlara ve yorumlara yap lan bir tak m güncellemeler bulunmaktad r. TMSK taraf ndan 27
Nisan 2010 tarih ve 27564 say  Resmi Gazete’de yay mlanan TFRS 9 – Finansal Araçlar
Standard  haricinde, bu düzenlemelerin ili ikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin
olmas  beklenmemektedir.

2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti

2.2.1 Gelir ve giderlerin muhasebele tirilmesi

Sat  gelirleri

-Sermaye piyasalar  arac k hizmetleri: Mü terilere sermaye piyasalar nda al m sat m i lemleri
için verilen arac k hizmet ücretleri al m/sat m i leminin yap ld  tarihte gelir tablosuna
yans lmaktad r. lemler nedeniyle ortaya ç kan gelirler yönetimin tahmini ve yorumu
do rultusunda tahsilat n üpheli hale geldi i duruma kadar, tahakkuk esas na göre günlük olarak
gelir tablosu ile ili kilendirilir.

-Faiz gelirleri: Faiz gelirleri, gelir tablosunda tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.
Mü terilerden al nan faiz gelirleri “Esas faaliyetlerden di er gelirler” içinde (Not 15), banka
mevduatlar ndan elde edilen faiz gelirleri ise “Finansal gelirler” de (Not 19) raporlan r.

-Menkul k ymet al m sat m karlar : Menkul k ymet al m sat m karlar /zararlar , al m/sat m
emrinin verildi i tarihte gelir tablosuna yans r.

-Ters repo anla malar  çerçevesinde kulland lan fonlar: Ters repo anla malar  çerçevesinde
kulland lan fonlar, k sa vadeli olup önceden belirlenmi  bir tarihte geri sat m taahhüdü ile
edinilen kamu kesimi bonolar  ve tahvillerini içermektedir. Al  ve geri sat m fiyat  aras nda
olu an fark n cari döneme isabet eden k sm , finansal gelir olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Hizmet gelirleri

-Komisyon gelirleri: Komisyon gelirleri, finansal hizmetlerden al nan komisyonlardan
kaynaklanmakta ve hizmetin verildi i tarihte muhasebele tirilmektedir.

Di er

irket, temettü ve benzeri gelirleri ise temettü almaya hak kazand nda gelir olarak
kaydetmektedir.

Faiz giderleri, gelir tablosunda tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.

Di er gelir ve giderler, tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.2 Maddi duran varl klar

Maddi duran varl klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat n al nan kalemler için 31 Aral k 2004
tarihi itibar yla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi  maliyet de erlerinden ve 1 Ocak 2005
tarihinden sonra al nan kalemler için sat n al m maliyet de erlerinden birikmi  amortisman ve
kal  de er kay plar  dü ülerek yans r.

Bir maddi varl n elden ç kart lmas yla olu an kazanç ve kay plar, söz konusu maddi duran
varl n elden ç kart lmas yla elde edilen tutar ile defter de eri kar la larak belirlenir ve kar
veya zararda net olarak di er faaliyetlerden gelirler hesab nda muhasebele tirilir.

Sonradan ortaya ç kan giderler

Maddi duran varl klar n herhangi bir parças  de tirmekten do an giderler aktifle tirilebilir.
Sonradan ortaya ç kan di er harcamalar söz konusu varl n gelecekteki ekonomik faydas
artt  nitelikte ise aktifle tirilebilir. Tüm di er giderler olu tukça gelir tablosunda gider
kalemleri içinde muhasebele tirilir.

Amortisman

Maddi duran varl klar n tahmini ekonomik ömürleri a daki gibidir:

Makine ve cihazlar 8 y l
Mobilya ve demirba lar 3-15 y l
Özel maliyetler 5 y l

Maddi duran varl klara ili kin amortismanlar, varl klar n faydal  ömürlerine göre aktife giri  veya
montaj tarihleri esas al narak e it tutarl , do rusal amortisman yöntemi kullan larak ayr lm r.

Özel maliyetler için, normal amortisman yöntemi ile kiralama dönemleri veya söz konusu özel
maliyetin faydal  ömründen k sa olan  üzerinden amortisman ayr r.

2.2.3 Maddi olmayan duran varl klar
Maddi olmayan duran varl klar, bilgi i lem ve yaz m programlar  içermektedir. Bilgi i lem ve
yaz m programlar , 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat n al nan kalemler için 31 Aral k 2004 tarihi
itibar yla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi  maliyet de erlerinden ve 1 Ocak 2005
tarihinden sonra al nan kalemler için sat n al m maliyet de erlerinden birikmi  itfa ve tükenme
paylar  ile kal  de er kay plar  dü ülerek yans r. Maddi olmayan duran varl klara ili kin itfa
paylar , sat n al mdan itibaren 10 y  a mamak kayd yla tahmini ekonomik ömürlerine göre e it
tutarl , do rusal itfa yöntemi kullan larak ayr lm r.

2.2.4 tirakler

irket’in, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu u fakat
herhangi bir kontrole sahip olmad  i tirakler, bu etkilerin ba lad  tarih ile etkilerin biti  tarihi
aras nda özkaynak yöntemi esas na göre muhasebele tirilir. Özkaynak yöntemine göre bilançoda

tirakler, maliyet bedelinin i tirakin net varl klar ndaki al m sonras  dönemde olu an
de imdeki irket’in pay  kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan i tirakte olu an herhangi
bir de er dü üklü ünün dü ülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. tirakin,

irket’in i tirakteki pay  (özünde irket’in i tirakteki net yat n bir parças  olu turan
herhangi bir uzun vadeli yat  da içeren) a an zararlar  kay tlara al nmaz.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.5 Finansal olmayan varl klarda de er dü üklü ü

irket, her bilanço tarihinde, bir varl a ili kin de er kayb n oldu una dair herhangi bir
gösterge olup olmad  de erlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varl n geri kazan labilir
tutar  tahmin edilir. E er söz konusu varl n veya o varl a ait nakit üreten herhangi bir
biriminin kay tl  de eri, kullan m veya sat  yoluyla geri kazan lacak tutar ndan yüksekse de er
dü üklü ü meydana gelmi tir. Geri kazan labilir tutar varl n net sat  fiyat  ile kullan m
de erinden yüksek olan  seçilerek bulunur. Kullan m de eri, bir varl n sürekli kullan ndan ve
faydal  ömrü sonunda elden ç kar lmas ndan elde edilmesi beklenen nakit ak mlar n tahmin
edilen bugünkü de eridir. De er dü üklü ü kay plar  gelir tablosunda muhasebele tirilir. Bir
varl kta olu an de er dü üklü ü kayb , o varl n geri kazan labilir tutar ndaki müteakip art n,
de er dü üklü ünün kay tlara al nmalar  izleyen dönemlerde ortaya ç kan bir olayla
ili kilendirilebilmesi durumunda daha önce de er dü üklü ü ayr lan tutar  geçmeyecek ekilde
geri çevrilir.

2.2.6 Borçlanma maliyetleri

Tüm finansal giderler, olu tuklar  dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

2.2.7 Finansal araçlar

Finansal varl k ve yükümlülüklerin kayda al nmas  ve ç kar lmas

irket, finansal varl k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözle melerine taraf oldu u
takdirde bilançosuna yans tmaktad r. irket finansal varl n tamam  veya bir k sm , sadece
söz konusu varl klar n konu oldu u sözle meden do an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti i
zaman kay ttan ç kart r. irket finansal yükümlülükleri ancak sözle mede tan mlanan
yükümlülü ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman a na u rar ise kay ttan ç kart r.

irket finansal araçlar  “gerçe e uygun de er fark  kâr/zarara yans lan finansal varl klar”,
“sat lmaya haz r finansal varl klar”, “ticari ve di er alacaklar”, “nakit ve nakit benzerleri”,
“finansal borçlar” ve “ticari ve di er borçlar” olarak s fland rmakta ve muhasebele tirmektedir.

Söz konusu finansal araçlar n al m ve sat m i lemleri “teslim tarihi”ne göre kay tlara al nmakta
ve kay tlardan ç kar lmaktad r. Gerçe e uygun de er fark  kar/zarara yans lan finansal varl klar
ile sat lmaya haz r finansal varl klar için i lem tarihi ile teslim tarihi aras nda olu an de erleme
farklar  finansal tablolara yans lmaktad r. Finansal araçlar n s fland lmas , ilgili araçlar n

irket yönetimi taraf ndan sat n alma amaçlar  dikkate al narak, elde edildikleri tarihlerde
kararla lmaktad r.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.7 Finansal araçlar (devam )

Türev olmayan finansal varl klar

i) Gerçe e uygun de er fark  kar/zarar’a yans lan finansal varl klar
Gerçe e uygun de er fark  kâr/zarar’a yans lan finansal varl klar, “Al m sat m amaçl  finansal
varl klar”, “Gerçe e uygun de er fark  kâr/zarara yans lan olarak s fland lan finansal
varl klar” ve “Al m sat m amaçl  türev finansal varl klar” olmak üzere üçe ayr lmaktad r.

Al m sat m amaçl  finansal varl klar, piyasada k sa dönemde olu an fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kâr sa lama amac yla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba ms z
olarak, k sa dönemde kâr sa lamaya yönelik bir portföyün parças  olan finansal varl klard r.

Al m sat m amaçl  finansal varl klar, bilançoya ilk olarak maliyet de erleri ile yans lmakta ve
kayda al nmalar  müteakiben gerçe e uygun de erleri ile de erlemeye tabi tutulmaktad r.
Yap lan de erleme sonucu olu an kazanç ve kay plar kâr/zarar hesaplar na dahil edilmektedir.

ii) Sat lmaya haz r finansal varl klar
Sat lmaya haz r finansal varl klar, ticari ve di er alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak
yat mlar ve gerçe e uygun de er fark  kâr/zarara yans lan finansal varl klar d nda kalan
finansal varl klardan olu maktad r.

Sat lmaya haz r finansal varl klar n müteakip de erlemesi gerçe e uygun de erleri üzerinden
yap lmaktad r. Sat lmaya haz r finansal varl klar n gerçe e uygun de erlerindeki de ikliklerden
kaynaklanan ve menkul k ymetlerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmi  maliyeti ile
gerçe e uygun de eri aras ndaki fark  ifade eden gerçekle memi  kâr veya zararlar özkaynak
kalemleri içerisinde “Menkul de erler de er art  fonu” hesab  alt nda gösterilmektedir.
Sat lmaya haz r finansal varl klar elden ç kar lmalar  durumunda gerçe e uygun de er
uygulamas  sonucunda özkaynak hesaplar nda olu an de er, kapsaml  gelir tablosuna
yans lmaktad r.

Sat lmaya haz r finansal varl klar içerisinde muhasebele tirilen gerçe e uygun de erleri güvenilir
bir ekilde tespit edilemeyen özkayna a dayal  finansal araçlar ili ikteki finansal tablolarda
maliyet de erleri ile gösterilmektedir.

iii) Ticari ve di er alacaklar

Ticari ve di er alacaklar borçluya para veya hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal
varl klard r. Söz konusu ticari ve di er alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda
al nmakta ve kayda al nmay  müteakiben “etkin faiz (iç verim) oran  yöntemi” kullan larak
iskonto edilmi  bedellerinden varsa üpheli ticari alacak kar klar  dü üldükten sonra kay tlara
net de erleri ile yans lmaktad r.

iv) Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varl klar , bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan
sa vadeli mevduatlar  ile ters repo i lemlerinden alacaklar ve borsa para piyasas ndan alacaklar

içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönü türülebilir, vadesi üç ay  geçmeyen
ve de er kaybetme riski bulunmayan k sa vadeli yüksek likiditeye sahip varl klard r.
Bankalardaki vadeli mevduatlar i lem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda al nmakta kayda
al nmalar  takiben etkin faiz oran  kullan larak iskonto edilmi  de erleri üzerinden
izlenmektedir.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.7 Finansal araçlar (devam )

Türev olmayan finansal yükümlülükler

i) Finansal borçlar
Finansal borçlar i lem tarihindeki de eri ile kay tlara al nmakta, kayda al nmalar  takiben etkin
faiz (iç verim) oran  kullan larak iskonto edilmi  de erleri üzerinden izlenmektedir.

ii) Ticari ve di er borçlar
Ticari ve di er borçlar ilk kay t tarihinde gerçe e uygun de erleri ile kayda al nmakta ve kayda
al nmay  müteakiben “etkin faiz oran  yöntemi” kullan larak iskonto edilmi  bedellerinden
kay tlara yans lmaktad r.

Sermaye

i) Adi hisse senetleri

Adi hisse senetleri özkaynak olarak s fland r. Adi hisse ihraçlar  ile do rudan ili kili ek
maliyetler vergi etkisi dü üldükten sonra özkaynaklardan azal  olarak kay tlara al r.

Finansal varl klardaki de er dü üklü ü

Gerçe e uygun de er fark  kar zarara yans lan bir finansal varl k olmayan finansal varl klarda
de er dü üklü ü her bilanço tarihinde de er dü üklü ü olup olmad na dair tarafs z delillerle
de erlendirilir. E er tarafs z deliller, kay p olay n varl n ilk kayda al nmas ndan sonra
olu tu unu gösteriyorsa ve kay p olay  ilgili finansal varl n güvenilir bir ekilde tahmin edilen
ilerideki nakit ak lar n olumsuz yönde etkilendi ine i aret ediyorsa, ilgili finansal varl n
de er dü üklü üne u rad  kabul edilir.

Finansal varl klar n (özkayna a dayal  menkul k ymetleri kapsayacak ekilde) de er dü üklü üne
neden olan tarafs z deliller, borçlunun ödemelerini yerine getirememesi veya ihmal etmesi,

irket’in borçluya ba ka ko ullar alt nda tan mayaca  bir ayr cal k tan yarak borç tutar
yeniden yap land rmas , taahhüt edenin veya ihraç edenin iflas etme ihtimalinin olu mas  ve
bir menkul k ymetin aktif pazar n ortadan kalkmas  durumlar  kapsayabilir. lave olarak,
özkayna a dayal  finansal araca yap lan yat n gerçe e uygun de erinin önemli ve uzun süreli
bir biçimde maliyet bedelinin alt na dü mesi de de er dü üklü ünün tarafs z bir göstergesidir.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.7 Finansal araçlar (devam )

Finansal varl klardaki de er dü üklü ü (devam )

i. Ticari ve di er alacaklar

irket, ticari ve di er alacaklardaki de er dü üklü ü göstergelerini ayr  ayr  de erlendirmektedir.

tfa edilmi  maliyet ile de erlendirilen finansal varl ktaki de er dü üklü ü, finansal varl n
kay tl  de eri ile gelecekte beklenen nakit ak lar n, orijinal etkin faiz oran  ile bugünkü
de erine indirgenmesi aras ndaki fark  ifade eder. Kay plar kar veya zararda kay tlara al r ve
alacaklarda bir kar k hesab  kullan lmak suretiyle gösterilir. De er dü üklü ü olu an varl k
üzerinden hesaplanan faiz gelirleri iskonto edilmek suretiyle kay tlara al nmaya devam edilir.
De er dü üklü ü zarar  muhasebele tirildikten sonra meydana gelen bir olay de er dü üklü ünde
azalmaya neden olursa, bu azal  kar veya zararda muhasebele tirilerek daha önce
muhasebele tirilmi  bulunan de er dü üklü ü zarar ndan iptal edilir.

ii. Sat lmaya haz r finansal varl klar

Sat lmaya haz r finansal varl ktaki de er dü üklü ü, di er kapsaml  gelirlerde kay t alt na al nm
ve özkaynaklar n içinde gerçe e uygun de er art  fonlar nda takip edilen toplam zarar n kar veya
zarara aktar lmas  yoluyla kaydedilir. Di er kapsaml  gelirlerden ç kar lan ve kar veya zarara
kaydedilen toplam zarar, her türlü anapara geri ödemesi ve itfa paylar  dü ülmek suretiyle
bulunan elde etme maliyeti ile cari gerçe e uygun de eri aras ndaki farktan daha önce kar veya
zarar kaydedilmi  de er dü üklü ü giderlerinin dü ülmesiyle bulunur. De er dü üklü ü
kar n zaman de eriyle ili kili de iklikler, faiz gelirinin bir parças  olarak
kaydedilmektedir. E er sonraki bir dönemde, de er dü üklü üne u ram  sat lmaya haz r olarak

fland lan bir borçlanma arac n gerçe e uygun de erinde bir art  olmas  ve bu art  kar
veya zarara de er dü üklü ü zarar  muhasebele tirildikten sonra meydana gelen bir olayla
tarafs z bir ekilde ili kilendirilebiliyorsa, de er dü üklü ünün kar veya zarara kaydedilmi  olan
tutar  kadar olan k sm  iptal edilir. Ancak, sat lmaya haz r olarak s fland lm  özkayna a
dayal  araçlar n gerçe e uygun de erlerinde sonradan olu an geri kazan mlar di er kapsaml
gelirlere kaydedilir.

2.2.8 Netle tirme

Finansal varl klar ve yükümlülükler, yasal olarak netle tirme hakk n var olmas , net olarak
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olmas  veya varl n elde edilmesi ile yükümlülü ün yerine
getirilmesinin e  zamanl  olarak gerçekle ebilmesi halinde, bilançoda net de erleri ile gösterilir.

2.2.9 Kur de iminin etkileri

Yabanc  para cinsinden yap lan i lemler, i lem tarihindeki yabanc  para kuru ile TL’ye
çevrilmektedir. Yabanc  para parasal varl klar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden
dönem sonunda TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip i lemlerden kaynaklanan kur farklar , gelir
tablosuna yans lmaktad r.

irket’in 30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla yabanc  para birimi ile yap lan
lemi bulunmamaktad r.

2.2.10 Hisse ba na kazanç

Hisse Ba na Kazanca li kin Türkiye Muhasebe Standard  – TMS 33’e göre hisse senetleri
borsada i lem görmeyen i letmeler hisse ba na kazanç aç klamak zorunda de ildirler. irket’in
hisseleri borsada i lem görmedi inden, ili ikteki finansal tablolarda hisse ba na kazanç
hesaplanmam r.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.11 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihi ile bilançonun yay  için yetkilendirme tarihi aras nda, i letme lehine veya
aleyhine ortaya ç kan olaylar  ifade etmektedir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar ikiye
ayr lmaktad r:

- bilanço tarihi itibar yla ilgili olaylar n var oldu una ili kin yeni deliller olmas  (bilanço
tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve

- ilgili olaylar n bilanço tarihinden sonra ortaya ç kt  gösteren deliller olmas  (bilanço
tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar).

Bilanço tarihi itibar yla söz konusu olaylar n var oldu una ili kin yeni deliller olmas  veya ilgili
olaylar n bilanço tarihinden sonra ortaya ç kmas  durumunda ve bu olaylar n finansal tablolar n
düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, irket finansal tablolar  yeni duruma uygun ekilde
düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolar n düzeltilmesini gerektirmiyor ise, irket
söz konusu hususlar  ilgili dipnotlar nda aç klamaktad r.

2.2.12 Kar klar, ko ullu yükümlülükler ve ko ullu varl klar

“Kar klar, Ko ullu Borçlar ve Ko ullu Varl klara li kin Türkiye Muhasebe Standard ” (“TMS
37”) uyar nca, herhangi bir kar k tutar n finansal tablolara al nabilmesi için; irket’in geçmi
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z mni yükümlülü ün bulunmas , bu
yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n i letmeden ç kmas n
muhtemel olmas  ve söz konusu yükümlülük tutar n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor
olmas  gerekmektedir. Söz konusu kriterler olu mam sa, irket söz konusu hususlar  ilgili
finansal dipnotlarda aç klamaktad r.

Ekonomik faydan n i letmeye girece inin muhtemel hale gelmesi halinde, ko ullu varl kla ilgili
olarak finansal tablo dipnotlar nda aç klama yap r. Ekonomik faydan n i letmeye girece inin
kesinle mesi durumundaysa, söz konusu varl k ve bununla ilgili gelir de ikli inin oldu u
tarihte finansal tablolara al r.

2.2.13 Kiralama i lemleri

Mülkiyete ait risk ve kazan mlar n önemli bir k sm n kirac ya ait oldu u kiralama i lemi,
finansal kiralama olarak s fland lmaktad r. Di er bütün kiralamalar faaliyet kiralamas  olarak

fland lmaktad r. irket’in tüm kiralama i lemleri faaliyet kiralamas  niteli indedir.

Kiraya veren durumunda irket

irket’in kiraya veren konumda oldu u kiralama i lemleri bulunmamaktad r.

Kirac  durumunda irket

Faaliyet kiralama giderleri, kira dönemi boyunca do rusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilmektedir. Kiralaman n gerçekle mesi ve müzakere edilmesinde katlan lan do rudan
ba lang ç maliyetleri de ayn ekilde kiralanan varl n maliyetine dahil edilir ve do rusal
yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilmektedir.

2.2.14 li kili taraflar

Hissedarl k, sözle meye dayal  haklar, aile ili kisi veya benzeri yollarla kar  taraf  do rudan ya
da dolayl  bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu lar, ili kili
kurulu  olarak tan mlan rlar. li kili kurulu lara ayn  zamanda sermayedarlar ve irket yönetimi
de dahildir. li kili kurulu  i lemleri, kaynaklar n ve yükümlülüklerin ili kili kurulu lar aras nda
bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.15 Kurum kazanc  üzerinden hesaplanan vergiler

Dönemin vergi kar , cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenmi  verginin de im fark
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülü ü, dönem kar n vergiye tabi olan k sm  üzerinden
ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar  ile hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmi

llardaki vergi yükümlülü ü ile ilgili düzeltme kay tlar  içermektedir.

Ertelenmi  vergi yükümlülü ü veya alaca , varl klar n ve borçlar n finansal tablolarda gösterilen
de erleri ile yasal vergi matrah  hesab nda dikkate al nan tutarlar  aras ndaki geçici farkl klar n
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas yla belirlenmektedir.

Ertelenmi  vergi yükümlülü ü veya alaca , söz konusu geçici farkl klar n ortadan kalkaca
ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlar nda yapacaklar  tahmin edilen art  ve azal
oranlar nda ili ikteki finansal tablolara yans lmaktad r. Ertelenmi  vergi alaca , gelecek
dönemlerde vergi avantaj n sa lanmas  olas  durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan art k
yararlan lamayaca  anla ld  oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenmi  verginin
hesaplanmas nda, söz konusu geçici farkl klar n ortadan kalkaca  ilerideki dönemlerde geçerli
olaca  tahmin edilen vergi oranlar  kullan lmaktad r.

Hesaplanan ertelenmi  vergi alacaklar  ile ertelenmi  vergi yükümlülükleri finansal tablolarda
netle tirilerek gösterilmektedir.

2.2.16 Çal anlara sa lanan faydalar

dem tazminat

Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolay yla veya istifa ve  Kanunu’nda belirtilen
davran lar d ndaki sebeplerle istihdam  sona eren çal anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar  bilanço tarihi itibar yla geçerli olan k dem tazminat
tavan  esas al narak hesaplan r.

Bu yükümlülük çal lan her y l için, 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, azami 2.623 TL (31 Aral k
2010: 2.517 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve di er haklar esas al narak
hesaplanmaktad r. Toplam yükümlülük hesaplan rken kullan lan temel varsay m hizmet sa lanan
her y l için azami yükümlülü ün enflasyon oran nda her alt  ayda bir artmas  olarak kabul
edilmi tir.

li ikteki finansal tablolarda, irket söz konusu yükümlülük için istatistiki bir metot kullanarak
bir yükümlülük tahmini olu turmu tur ve kay tlar na yans tm r.

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, yükümlülü ün net bugünkü de er
hesaplamas nda kullan lan ba ca tahminler a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Net iskonto oran %4,66 %4,66
Beklenen maa /limit art  oran %5,1 %5,1
Tahmin edilen emeklili e hak kazanma oran %89 %88

Yukar daki beklenen maa /limit art  oran , hükümetin y ll k enflasyon için gelecekteki
hedeflerine göre belirlenmi tir.

Emeklilik plan

irket’in personele sa lad  herhangi bir emeklilik sonras  fayda ve emeklilik plan
bulunmamaktad r.
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2 Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )
2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti (devam )

2.2.17 Vadeli lem ve Opsiyon Borsas  (“VOB”) i lemleri

VOB piyasas nda mü teri ad na i lem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklarda,
irket ad na i lem yapmak için verilen teminatlar di er alacaklarda brüt olarak

fland lmaktad r. Dönem içinde yap lan i lemler sonucu olu an kar ve zararlar gelir
tablosunda esas faaliyetlerden gelirler / giderlere kaydedilmi tir. Aç k olan i lemlerin piyasa
fiyatlar  üzerinden de erlenmesi sonucunda gelir tablosuna yans yan de erleme farklar  ve kalan
teminat tutar n nemaland lmas  sonucu olu an faiz gelirleri netle tirilerek ticari alacaklar
içerisinde gösterilmi tir.

2.2.18 Nakit ak  tablosu

irket net varl klar ndaki de imleri, finansal yap  ve nakit ak mlar n tutar ve
zamanlamas  de en artlara göre yönlendirme yetene i hakk nda finansal tablo kullan lar na
bilgi vermek üzere, di er finansal tablolar n ayr lmaz bir parças  olarak, nakit ak  tablolar
düzenlemektedir.

Nakit ak  tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar  i letme, yat m ve finansman faaliyetlerine
dayal  bir biçimde s fland larak raporlan r. letme faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak mlar ,

irket’in faaliyet alan na giren konulardan kaynaklanan nakit ak mlar  gösterir. Yat m
faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar , irket’in yat m faaliyetlerinde (sabit yat mlar ve finansal
yat mlar) kulland  ve elde etti i yat m faaliyetlerinden nakit ak mlar  gösterir. Finansman
faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar , irket’in finansman faaliyetlerinde kulland  kaynaklar  ve
bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir.

2.2.19 Bölümlere göre raporlama

irket’in tüm faaliyetleri Türkiye’de gerçekle ti i ve gelirlerin önemli bir k sm  arac k
faaliyetinden kaynakland  için bölümlere göre raporlama yap lmam r.
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3 Nakit ve nakit benzerleri
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla nakit ve nakit benzerleri a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Bankalar(*) 89.608.448 55.593.372
- Vadeli mevduat 88.902.043 54.945.883
- Vadesiz mevduat 706.405 647.489
Ters repo i lemlerinden alacaklar 247.520 381.008
Vadesine 3 aydan az kalan devlet tahvilleri 33.762 25.851
Kasa 2.141 3.578

Finansal durum tablosunda yer alan
toplam nakit ve nakde e de er varl klar 89.891.871 56.003.809

Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki faiz gelir
reeskontlar (402.043) (245.883)
Mü teri varl klar (1.614.739) (1.479.713)

Nakit ak  tablosunda yer alan toplam nakit
ve nakde e de er varl klar 87.875.089 54.278.213

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, 88.902.043 TL tutar ndaki banka mevduatlar  (31 Aral k 2010:
54.945.883 TL) irket’in ana hissedar  olan T. Halkbankas  A ’deki vadeli hesaplar nda,
624.501 TL’lik k sm  (31 Aral k 2010: 636.698 TL) vadesiz hesaplar nda bulunmaktad r.

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, ters repo i lemlerinden alacaklar n vadesi 1 gün olup, faiz oran
ise %7,64'tür (31 Aral k 2010: %6,70).

(*) Banka mevduatlar n 1.614.739 TL (31 Aral k 2010: 1.479.713 TL) tutar ndaki k sm ,
mü terilerin 30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla henüz yat ma
yönlendirilmemi , irket’in kendi mevduat hesaplar nda de erlendirilen varl klardan
olu maktad r.
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3 Nakit ve nakit benzerleri (devam )
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla irket’in vadeli mevduat bilgileri a daki
gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010
Faiz

oran
(%) Vade Tutar

Faiz oran
(%) Vade Tutar

T. Halk Bankas  A 10,25 28.07.2011 8.034.373 8,90 15.03.2011 15.654.965
T. Halk Bankas  A 10,25 28.07.2011 8.034.373 9,00 31.01.2011 13.081.740
T. Halk Bankas  A 10,35 01.08.2011 8.026.995 8,90 22.02.2011 6.450.406
T. Halk Bankas  A 9,75 07.07.2011 6.053.130 8,95 04.03.2011 5.027.095
T. Halk Bankas  A 9,90 18.07.2011 6.040.116 8,80 01.01.2011 5.016.395
T. Halk Bankas  A 9,95 18.07.2011 6.038.928 8,60 17.03.2011 2.004.807
T. Halk Bankas  A 10,45 08.08.2011 6.011.682 8,70 15.02.2011 5.010.130
T. Halk Bankas  A 10,50 08.08.2011 6.010.269 5,50 02.01.2011 2.700.345
T. Halk Bankas  A 10,15 25.07.2011 5.024.818 -- -- --
T. Halk Bankas  A 10,35 25.07.2011 5.012.052 -- -- --
T. Halk Bankas  A 10,35 25.07.2011 5.012.051 -- -- --
T. Halk Bankas  A 9,75 07.07.2011 4.035.421 -- -- --
T. Halk Bankas  A 9,95 18.07.2011 4.025.952 -- -- --
T. Halk Bankas  A 10,35 01.08.2011 4.013.498 -- -- --
T. Halk Bankas  A 10,35 01.08.2011 3.010.124 -- -- --
T. Halk Bankas  A 10,25 29.07.2011 2.510.145 -- -- --
T. Halk Bankas  A 10,25 29.07.2011 2.008.116 -- -- --

Toplam 88.902.043 54.945.883

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, irket’in nakit ve nakit benzerleri üzerinde
herhangi bir blokaj bulunmamaktad r.
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4 Finansal yat mlar
sa vadeli finansal yat mlar

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, k sa vadeli finansal yat mlar a daki
gibidir:

Gerçe e uygun de er fark  kar/zarara yans lan finansal varl klar

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010
Nominal

de eri
Defter
de eri

Nominal
de eri

Defter
de eri

Devlet tahvilleri 564.625 524.460 565.625 525.105
Özel sektör tahvilleri 719.500 722.766 -- --
Hisse senetleri 55 55 76.000 76.533

Toplam 1.247.281 601.638

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, nominal de eri 500.000 TL (31 Aral k 2010: 500.000 TL) ve
defter de eri 496.510 TL (31 Aral k 2010: 488.841 TL) tutar ndaki devlet tahvili irket’in vadeli

lem ve opsiyon piyasalar ndaki i lemleri nedeniyle Vadeli lem ve Opsiyon Borsas  (“VOB”)
nezdinde teminat olarak bulundurulmaktad r.

Uzun vadeli finansal yat mlar

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, uzun vadeli finansal yat mlar a daki
gibidir:

Sat lmaya haz r finansal varl klar

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Hisse senedi yat mlar
Defter
de eri

Sahiplik
oran

(%)
Defter
de eri

Sahiplik
oran

(%)

Halk Hayat ve Emeklilik A (*) 768.469 0,590 768.469 0,590
Halk Gayrimenkul Yat m Ortakl  A (*) 250.000 0,001 250.000 0,001
Ziraat Portföy Yönetimi A (*) 2.225 0,100 2.225 0,100

Toplam 1.020.694 1.020.694
(*) Maliyet de eri ile finansal tablolara yans lm r.
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5 Ticari alacaklar ve borçlar
Ticari alacaklar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, irket’in ticari alacaklar  a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Borsa para piyasas ndan (“BPP”) alacaklar(*) 70.330.000 95.710.000
Kredili mü terilerden alacaklar(**) 38.849.162 24.319.508
VOB teminatlar (***) 9.063.906 6.597.799
Mü terilerden alacaklar 1.058.418 1.123.649
li kili taraflardan alacaklar (Not 22) 336.851 357.219
üpheli ticari alacaklar 18.327 16.773
üpheli alacaklar kar (18.327) (16.773)

Toplam 119.638.337 128.108.175
(*) irket’in mü terileri ad na BPP’de yapm  olduklar  sat  i lemlerine ili kin alacaklar r.
(**) 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket’in mü terilerine kulland rd  kredilere uygulad

ortalama faiz oran  %14,28’dir (31 Aral k 2010: %13,05).
(***) irket’in mü terileri ad na VOB nezdinde i lem yapabilmek için MKB’ye verdi i nakit

teminatlardan olu maktad r.

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla üpheli alacak kar  hareketi a daki
gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Dönem ba 16.773 12.438
Dönem içinde ayr lan kar k (18.327) 16.773
Dönem içinde tahsil edilen (16.773) (12.438)

Dönem sonu (18.327) 16.773

Ticari borçlar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, irket’in ticari borçlar  a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

BPP’na borçlar 70.330.000 95.710.000
VOB teminatlar 9.063.906 6.597.799
Mü terilere borçlar 1.614.739 1.479.713
Sat lar 149.514 144.161
li kili taraflara borçlar (Not 22) 18.111 16.162

Toplam 81.176.270 103.947.835
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6 Finansal borçlar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, irket’in finansal borçlar  a daki
gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Borsa para piyasas na borçlar 66.187.016 30.058.076
Banka kredileri(*) 20.059.069 1.700.342

Toplam 86.246.085 31.758.418
(*) irket 17 Haziran 2011 ve 21 Haziran 2011 tarihlerinde Diler Yat m Bankas  A ’den (“Diler

Bank”) %9,25 faiz oran yla s ras yla 1 A ustos 2011 ve 25 Temmuz 2011 vadeli 10.000.000 TL
ve 10.000.000 TL tutar nda kredi kullanm r.

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla borsa para piyasas na borçlar için 106.330.000 TL (31 Aral k
2010: 41.000.000 TL) tutar nda teminat mektubu teminat olarak verilmi tir.

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla irket’in finansal borçlar bilgileri a daki
gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010
Faiz

oran  (%) Vade Tutar
Faiz

oran  (%) Vade Tutar

Borsa Para Piyasas 8,55 28.07.2011 16.069.469 7,30 17.01.2011 8.047.069
Borsa Para Piyasas 8,20 07.07.2011 10.090.080 7,20 09.01.2011 6.448.387
Borsa Para Piyasas 8,40 18.07.2011 10.065.186 6,85 02.02.2011 4.811.228
Diler Bank 9,25 01.08.2011 10.034.464 6,90 22.01.2011 1.700.342
Diler Bank 9,25 25.07.2011 10.024.605 -- -- --
Borsa Para Piyasas 8,35 18.07.2011 6.040.233 5,30 03.01.2011 3.654.524
Borsa Para Piyasas 8,40 25.07.2011 6.010.764 5,50 03.01.2011 2.646.394
Borsa Para Piyasas 8,50 25.07.2011 5.024.989 6,80 03.01.2011 2.000.365
Borsa Para Piyasas 8,60 01.08.2011 5.017.217 1,55 03.01.2011 1.200.052
Borsa Para Piyasas 8,45 29.07.2011 4.518.289 1,55 03.01.2011 1.200.051
Borsa Para Piyasas 8,70 01.07.2011 2.050.475 4,50 03.01.2011 50.006
Borsa Para Piyasas 9,05 01.07.2011 1.000.241 -- -- --
Borsa Para Piyasas 9,30 01.07.2011 300.073 -- -- --

Toplam 86.246.085 31.758.418
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7 Di er alacaklar ve borçlar
Di er alacaklar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, di er alacaklar a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

VOB teminatlar (*) 625.730 641.894
Personelden alacaklar 6.819 5.821
Di er 6.940 15.039

Toplam 639.489 662.754
(*) irket’in kendi ad na vadeli i lem ve opsiyon borsas nda i lem yapmak için MKB’ye verdi i

nakit teminatlardan olu maktad r.

Di er borçlar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, di er borçlar a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Ödenecek vergi, resim ve harçlar 405.257 670.588

Toplam 405.257 670.588

8 Özkaynak yöntemi ile de erlenen yat mlar
Sermayedeki pay oran  (%)

tirakler 30 Haziran 2011 31 Aral k 2010 Ana faaliyeti

Halk Portföy(*) 25,00 -- Portföy yönetimi

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Toplam varl klar 5.000.000 --
Toplam yükümlülükler -- --

Net varl klar 5.000.000 --

tiraklerin net varl klar ndaki irket’in pay 1.250.000 --

Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 1.250.000 --
(*) Halk Portföy, 24 Haziran 2011 tarihinde stanbul Ticaret Siciline tescil ve 30 Haziran 2011 tarih

ve 7848 say  Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmu tur. Halk Portföy’ün sermayesi
tamam  ödenmi  beheri 1 TL nominal de erde nama yaz  5.000.000 hisseye bölünmü
5.000.000 TL’den ibarettir. irket, Halk Portföy’ün %25 sermayesine kar k toplam 1.250.000
TL bedeli nakden ve pe inen ödemi tir.
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9 Di er dönen varl klar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, di er dönen varl klar a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Pe in ödenmi  giderler(*) 397.855 21.886

Toplam 397.855 21.886
(*) Pe in ödenmi  giderler, 150.000 TL tutar ndaki sponsorluk giderlerinden, 95.753 TL tutar ndaki

ruhsat ve yetki harç bedellerinden, 63.293 TL tutar ndaki personelin özel sa k sigortas
ödemelerinden ve 88.809 TL tutar ndaki di er pe in ödenmi  giderlerden olu maktad r.

10 Maddi duran varl klar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, maddi duran varl klar n hareketi a daki
gibidir:

Makine ve
cihazlar

Mobilya ve
demirba lar

Özel
maliyetler Toplam

Maliyet
Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2010 687.590 1.607.782 1.075.045 3.370.417
Al mlar 313.954 459.942 1.319.578 2.093.474

lar (685.266) (759.893) (1.060.195) (2.505.354)
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2010 316.278 1.307.831 1.334.428 2.958.537

Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2011 316.278 1.307.831 1.334.428 2.958.537
Al mlar 6.315 105.034 30.034 141.383

lar -- -- (9.946) (9.946)
Kapan  bakiyesi, 30 Haziran 2011 322.593 1.412.865 1.354.516 3.089.974

Birikmi  amortisman
Aç bakiyesi, 1 Ocak 2010 686.109 1.175.899 1.012.303 2.874.311
Dönem gideri 45.693 214.484 189.716 449.893

lar (685.266) (759.893) (1.060.195) (2.505.354)
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2010 46.536 630.490 141.824 818.850

Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2011 46.536 630.490 141.824 818.850
Dönem gideri 29.721 122.312 132.973 285.006

lar -- -- (1.306) (1.306)
Kapan  bakiyesi, 30 Haziran 2011 76.257 752.802 273.491 1.102.550

Net defter de eri
1 Ocak 2010 1.481 431.883 62.742 496.106
31 Aral k 2010 269.742 677.341 1.192.604 2.139.687
30 Haziran 2011 246.336 660.063 1.081.025 1.987.424

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, maddi duran varl klar üzerinde bulunan toplam sigorta tutar
2.459.092 TL’dir (31 Aral k 2010: 2.459.092 TL).
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11 Maddi olmayan duran varl klar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, maddi olmayan duran varl klar n hareketi

daki gibidir:

Yaz m
programlar

Maliyet de eri
Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2010 809.216
Al mlar 88.358
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2010 897.574

Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2011 897.574
Al mlar 151.878
Kapan  bakiyesi, 30 Haziran 2011 1.049.452

Birikmi  itfa paylar
Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2010 734.800
Dönem gideri 37.598
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2010 772.398

Aç  bakiyesi, 1 Ocak 2011 772.398
Dönem gideri 49.238
Kapan  bakiyesi, 30 Haziran 2011 821.636

Net defter de eri
1 Ocak 2010 74.416
31 Aral k 2010 125.176
30 Haziran 2011 227.816

irket’in 30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, i letme içerisinde olu turulmu
maddi olmayan duran varl  bulunmamaktad r.

12 Kar klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler
Borç kar klar

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, k sa vadeli borç kar klar  a daki
gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Acente gider kat m pay 50.322 25.101
MKK Takasbank komisyon giderleri 48.302 57.132
Prim kar klar 32.000 10.000
Dava kar klar 23.831 60.281
Hisse-tahvil borsa pay 20.596 26.771
Telefon gider tahakkuklar 20.000 19.580
Di er 17.715 79.751

Toplam 212.766 278.616
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12 Kar klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler (devam )
Bilanço d  yükümlülükler
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, bilanço d  yükümlülükler a daki
gibidir:

Teminat mektuplar

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

BPP lem Teminatlar  (Takasbank) 106.330.000 41.000.000
MKB 11.592.000 11.592.000

Sermaye Blokaj  (Takasbank) 1.750.000 1.750.000
VOB Garanti Fonu 160.000 160.000
SPK 1.776 1.776
Di er 36.375 28.000

Toplam 119.870.151 54.531.776

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket’in MKB’de 10.000 Avro ve 50.000 ABD Dolar
tutar nda yabanc  menkul k ymetler piyasas nda i lem yapabilmek amac yla verilmi  teminatlar
bulunmaktad r (31 Aral k 2010: 10.000 Avro).

Di er bilanço d  yükümlülükler

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010
Emanette bulunan (nominal)
Hisse senedi 310.668.896.259 246.295.654.685
Menkul k ymetler 343.841.821 199.264.305
VOB sözle meleri (adet) 5.205 7.167

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, Takasbank’da 9.063.906 TL tutar nda mü teriler ad na tutulan
VOB i lem teminatlar  bulunmaktad r (31 Aral k 2010: 6.597.799 TL).

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla mü terilere ait Vadeli lem ve Opsiyon
Borsas ’ndaki aç k olan i lem tutarlar  a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Aç k olan i lem tutar 19.648.135 18.597.568

Davalar

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket aleyhine aç lm  ve devam eden davalar n toplam riski
yakla k 116.102 TL (31 Aral k 2010: 152.552 TL) olup, söz konusu davalar için 23.831 TL
tutar nda kar k ayr lm r (31 Aral k 2010: 60.281 TL).
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13 Çal anlara sa lanan faydalara ili kin kar klar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, çal anlara sa lanan faydalar n detay

daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

sa vadeli
- Kullan lmayan izin kar 331.193 224.526

Uzun vadeli
- dem tazminat  kar 214.975 187.447

Kullan lmayan izin kar

Kullan lmayan izin kar , tüm çal anlar n hak ettikleri ancak henüz kullanmad klar  izin
günlerine denk gelen iskonto edilmemi  toplam yükümlülük tutar r. Kullan lmayan izin
kar n 30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki
hareketleri a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Dönem ba 224.526 284.139
Dönem içindeki art 126.506 --
Dönem içinde ödenen (19.839) (22.146)
Kullan lan izin -- (37.467)

Dönem sonu 331.193 224.526

dem tazminat
dem tazminat kar , tüm çal anlar n emeklilikleri dolay yla ileride do acak yükümlülük

tutarlar n net bugünkü de erine göre hesaplanm  ve ili ikteki finansal tablolarda yans lm r.

dem tazminat  kar n 30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihlerinde sona eren hesap
dönemleri içindeki hareketleri a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Dönem ba 187.447 121.882
Faiz maliyeti 31.104 18.037
Hizmet maliyeti 17.995 23.537
Dönem içi ödemeler (65.797) (31.316)
Aktüeryal fark 44.226 55.307

Dönem sonu 214.975 187.447

irket, aktüeryal kay p veya kazançlar  dönem kar/zarar nda muhasebele tirmektedir.
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14 Özkaynaklar
Ödenmi  sermaye
30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket’in kay tl  sermayesi 36.000.000 TL’dir (31 Aral k 2010:
36.000.000TL). 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket’in sermayesi, ihraç edilmi  ve her biri 1
TL nominal de erde 36.000.000 adet hisseden meydana gelmi tir. Hisse senetlerinin tamam
nama yaz r. Hisselerin 16.200.000 TL’si (A) Grubu, 19.800.000 TL’si (B) Grubudur.
Yönetim Kurulu’nun en az dört üyesi (A) grubu hissedarlar n önerdi i adaylar aras ndan, Genel
Kurul taraf ndan seçilir. Ayr ca denetçilerin en az iki üyesi (A) grubu hissedarlar n önerdi i
adaylar aras ndan, Genel Kurul taraf ndan seçilir. irket kay tl  sermaye tavan  sistemine tabi
de ildir.

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010
Pay

 oran
(%)

Pay
adedi

Pay tutar
(TL)

Pay
oran

(%)
Pay

adedi
Pay tutar

(TL)

T.Halk Bankas  A  (A Grubu) 45,00 16.200.000 16.200.000 45,00 16.200.000 16.200.000
T.Halk Bankas  A  (B Grubu) 54,94 19.778.399 19.778.399 54,94 19.778.399 19.778.399
Di er (B Grubu) 0,06 21.601 21.601 0,06 21.601 21.601

Toplam 100,00 36.000.000 36.000.000 100,00 36.000.000 36.000.000

Kardan ayr lm  k tlanm  yedekler

Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanununa göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
olu maktad r. Birinci tertip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin 20%’sine ula ncaya kadar,
dönem kar n 5%’i oran nda ayr lmaktad r. kinci tertip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin
5%’ini a an tüm kar pay  da mlar n 10%’u oran nda ayr lmaktad r. Birinci ve ikinci yasal
yedek akçeler, toplam sermayenin 50%’sini a mad  sürece da lamazlar; ancak ihtiyari yedek
akçelerin tükenmesi halinde zararlar n kar lanmas nda kullan labilirler.

29 Mart 2011 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul karar na istinaden irket'in yasal yedek
akçeleri, 2010 y  kar ndan 1.355.313 TL transfer edilerek 4.593.375 TL’ye ç kart lm r (31
Aral k 2010: 3.238.062 TL).

Geçmi  y llar karlar
29 Mart 2011 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul karar na istinaden 2010 y  kar ndan
9.783.649 TL tutar nda temettü ödemesi yap lm r. 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla irket’in
752.899 TL tutar nda geçmi  y llar karlar  bulunmaktad r (31 Aral k 2010: 768.059 TL).
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15 Sat lar ve sat lar n maliyeti
30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç ve alt  ayl k ara hesap dönemine ait esas
faaliyet gelirleri a daki gibidir:

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Sat  gelirleri
Devlet tahvili sat lar 722.559.601 228.639.428 468.561.414 100.491.823
Repo sat lar 53.888.368 33.539.838 18.126.444 7.613.806
Hisse senedi sat lar 8.401.876 4.037.529 6.074.936 3.746.438
Türev piyasa i lemleri gelirleri 110.868 45.732 75.343 50.408
Hazine bonosu sat lar -- -- 600.168 237.431
Toplam sat  gelirleri 784.960.713 266.262.527 493.438.305 112.139.906

Sat lar n maliyeti
Devlet tahvili sat lar (722.553.120) (228.590.365) (468.537.608) (100.457.618)
Repo sat lar (53.873.703) (33.530.575) (18.121.951) (7.611.693)
Hisse senedi sat lar (8.417.639) (4.041.356) (6.081.024) (3.749.060)
Türev piyasa i lemleri sat lar (90.958) (38.384) (72.041) (48.691)
Hazine bonosu sat lar -- -- (599.776) (237.244)
Toplam sat lar n maliyeti (784.935.420) (266.200.680) (493.412.400) (112.104.306)

Hizmet gelirleri
Arac k komisyon gelirleri 9.424.550 4.415.105 8.849.512 4.266.632
Fon yönetim komisyon gelirleri 1.855.974 930.700 1.732.360 897.158
Halka arz arac k gelirlerleri 188.664 179.402 77.865 49.375
Takas ve MKK Komisyonlar 127.409 65.342 155.264 109.212
Dan manl k hizmet gelirleri 31.613 7.619 75.000 --
Di er hizmet gelirleri 3.224 2.827 -- --
M terilere komisyon iadeleri (140.377) (63.213) (71.723) (57.227)
Toplam hizmet gelirleri 11.491.057 5.537.782 10.818.278 5.265.150

Esas faaliyetlerden di er gelirler
Mü terilerden al nan faiz gelirleri
Kredi faiz gelirleri 2.509.955 1.489.430 2.001.010 1.121.876
Temerrüt faizleri 308.628 209.421 207.897 109.542
Toplam 2.818.583 1.698.851 2.208.907 1.231.418

Brüt kar 14.334.933 7.298.480 13.053.090 6.532.168
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16 Pazarlama, sat  ve da m ve genel yönetim giderleri
30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç ve alt  ayl k ara hesap dönemlerine ait
pazarlama, sat  ve da m giderleri a daki gibidir:

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Pazarlama,sat  ve da m giderleri
Borsa pay  giderleri 669.016 358.422 780.537 434.782
Veri ekran giderleri 321.308 170.129 251.889 128.326
Komisyon ve hizmet giderleri 237.354 134.435 250.916 151.955
Sponsorluk giderleri 150.000 75.000 125.000 62.500
Borsa uzaktan eri im gideri 48.268 26.583 8.732 5.034
nternet ve web sitesi giderleri 25.997 16.829 31.517 17.219

Reklam, ilan ve aidat giderleri 14.765 7.483 68.616 51.167
Borsa ve birlik aidatlar 14.749 7.187 13.300 7.221
Temsil ve a rlama giderleri 14.458 7.146 37.520 28.564
Di er 155.049 100.849 79.567 63.471

Toplam 1.650.964 904.063 1.647.594 950.239

30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç ve alt  ayl k ara hesap dönemlerine ait genel
yönetim giderleri a daki gibidir:

Genel yönetim giderleri

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Personel giderleri 3.962.771 1.944.835 2.869.221 1.488.274
-Ücretler 2.767.235 1.405.133 1.989.916 1.001.610
-Personel sigorta giderleri 541.802 269.579 443.147 220.576
-Personel yemek giderleri 165.614 83.443 144.977 72.199
-Personel servis giderleri 111.815 54.821 94.322 46.870
-Di er personel giderleri 376.305 131.859 196.859 147.019
Kira giderleri 510.979 246.746 453.566 94.751
Vergi resim ve harçlar 464.913 271.870 254.045 139.170
Amortisman ve itfa giderleri 334.244 172.461 206.892 87.857
Elektrik, su ve telefon giderleri 256.647 141.355 211.043 134.285

ar dan sa lanan fayda ve hizmetler 244.385 135.799 292.357 196.482
Denetim ve dan manl k giderleri 128.718 66.884 40.096 18.524
T. Halk Bankas  A  ortak gider
kat m pay  kar k gideri 53.310 16.296 112.901 21.645
Posta giderleri 34.434 19.706 97.838 84.437
Bak m onar m gideri 27.989 18.916 22.733 8.412
Di er 511.392 282.895 246.408 74.203

Toplam 6.529.782 3.317.763 4.807.100 2.348.040
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17 Niteliklerine göre giderler
irket, ili ikteki finansal tablolar nda giderleri fonksiyon esas na göre s flam r. Dönem içinde

olu an amortisman ve itfa giderleri 30 Haziran 2011 tarihinde 334.244 TL tutar ndad r.(30
Haziran 2010: 206.892 TL). 30 Haziran 2011 tarihinde k dem tazminat  kar  gideri 93.325
TL, izin kar  gideri 126.506 TL’dir (30 Haziran 2010: 60.467 TL k dem tazminat  kar
gideri, izin kar  gideri yoktur).

18 Di er faaliyet gelirleri ve giderleri
30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç ve alt  ayl k ara hesap dönemlerine ait di er
faaliyet gelirleri ve giderleri a daki gibidir:

Di er faaliyet gelirleri

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Di er hizmet gelirleri 388.099 236.593 224.228 140.813
Konusu kalmayan kar klar -- -- 112.758 37.764
Di er gelir ve karlar 24.101 17.691 2.144 1.443

Toplam 412.200 254.284 339.130 180.020

Di er faaliyet giderleri

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Dava kar klar -- -- 54.141 54.141
Di er gider ve zararlar 14.671 6.313 6.295 6.295

Toplam 14.671 6.313 60.436 60.436
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19 Finansal gelirler / (giderler)
30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren alt  ayl k ara hesap dönemlerine ait finansal
gelirler ve giderler a daki gibidir:

Finansal gelirler

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Mevduat faiz gelirleri 2.532.185 1.402.323 1.305.479 643.325
tiraklerden temettü gelirleri 153.286 -- -- --

Ters repo faiz gelirleri 73.170 16.037 -- --
Devlet tahvili/hazine bonosu
reeskont gelirleri 11.579 2.266 23.741 7.336
Di er 48.430 37.983 11.020 607

Toplam 2.818.650 1.458.609 1.340.240 651.268

Finansal giderler

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Kredi faiz giderleri 1.774.130 1.242.036 489.465 298.743
Repo faiz giderleri 131.838 26.053 10.986 10.986
Teminat mektubu komisyonlar 57.987 40.524 25.140 11.817

Toplam 1.963.955 1.308.613 525.591 321.546
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20 Vergi varl k ve yükümlülükleri
30 Haziran 2011 tarihi itibar yla irket, %20 oran nda kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar
vergisi oran  kurumlar n ticari kazanc na vergi yasalar  gere ince indirim kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar nda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrah na uygulan r. Kar da lmad  takdirde ba ka bir vergi
ödenmemektedir.

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say  Resmi Gazete’de yay mlanan 5520 say  Kurumlar Vergisi
Kanununun, 13’üncü maddesi, transfer fiyatland rmas na ili kin yeni düzenlemeler getirmi  olup
söz konusu bu düzenlemeler, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlü e girmi tir. Transfer
fiyatland rmas na ili kin olarak getirilen yeni düzenlemeler OECD’nin transfer fiyatland rmas
rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak ç kar lan transfer
fiyatland rmas  tebli leri, emsallere uygunluk ilkesinin ili kili ki iler aras ndaki i lemlere nas l ve
ne ekilde uygulanmas  gerekti i hususunu aç kl a kavu turmaktad r.

Söz konusu yasal düzenlemeye göre, e er kurumlar, ili kili ki ilerle emsallere uygunluk ilkesine
ayk  olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet al m ya da sat nda
bulunursa, kazanç tamamen veya k smen transfer fiyatland rmas  yoluyla örtülü olarak da lm
say r. Al m, sat m, imalat ve in aat i lemleri, kiralama ve kiraya verme i lemleri, ödünç para
al nmas  ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren i lemler her hal ve artta
mal veya hizmet al m ya da sat  olarak de erlendirilir.

irketler, y ll k kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatland rmas  formunu
doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ili kili irketler ile yap lm
olan tüm i lemlere ait tutarlar ve bu i lemlere ili kin transfer fiyatland rmas  metotlar
belirtilmektedir.

18 Kas m 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 1 No’lu “Transfer
Fiyatland rmas  Yoluyla Örtülü Kazanç Da  Genel Tebli i” uyar nca “Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi Ba kanl ’na kay tl  mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ili kili ki ilerle yapt
yurt içi ve yurt d  i lemleri ile di er kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde
ili kili ki ilerle yapt  yurt d  i lemlere ili kin olarak y ll k Transfer Fiyatland rmas  Raporu
haz rlamalar  zorunludur.

23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 say  Resmi Gazete’de yay mlanan 2006/10731 say  Bakanlar
Kurulu karar  ile 5520 Say  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu maddelerinde yer
alan baz  tevkifat oranlar  yeniden belirlenmi tir. Bu ba lamda Türkiye’de bir i yeri ya da daimi
temsilcisi arac  ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerle ik kurumlara
yap lanlar d ndaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oran nda uygulanan stopaj oran  %15’e

kar lm r. Dar mükellef kurumlara ve gerçek ki ilere yap lan kar da mlar na ili kin stopaj
oranlar n uygulamas nda, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla malar nda yer alan stopaj
oranlar  da göz önünde bulundurulur.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir
uygulama bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand  ay
takip eden dördüncü ay n 25’inci günü ak am na kadar ba  bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar be  y l zarf nda muhasebe kay tlar
inceleyebilir ve hatal  i lem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar  de ebilir.

Türk vergi sistemine göre olu mu  mali zararlar yaln zca 5 y l ta nabilirler.
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20 Vergi varl k ve yükümlülükleri (devam )
da dökümü verilen mutabakat, 30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren alt  ayl k ara

hesap dönemlerinde toplam vergi provizyonu ile yasal vergi oran n vergi öncesi kar rakam na
uygulanmas yla hesaplanan miktar aras ndaki farklar  göstermektedir:

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Vergi öncesi kar 7.406.411 3.474.621 7.691.739 3.683.195
Yasal oranla hesaplanan
kurumlar vergisi (%20) 1.481.282 694.924 1.538.348 736.639
Kanunen kabul edilmeyen
giderler 22.096 4.241 7.582 5.635
Vergiden muaf gelirler (35.746) (16.188) (13.592) (84)

Vergi gelir / (gideri) 1.467.632 682.977 1.532.338 742.190

30 Haziran 2011 tarihinde sona eren alt  ayl k ara hesap döneminde, irket’in efektif vergi oran
%20’dir (30 Haziran 2010: %20).

30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren alt  ayl k ara hesap dönemlerine ait vergi gideri
daki kalemlerden olu mu tur:

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, kurumlar vergisi kar  ile ödenen
kurumlar vergisi netle tirildikten sonra kalan tutar “dönem kar  vergi yükümlülü ü” hesab
içindeki “ödenecek kurumlar vergisi” veya “pe in ödenmi  vergi” hesab na kaydedilmektedir.

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Önceki dönemden devir 529.481 511.144
Cari dönem kurumlar vergisi gideri 1.484.395 2.721.013
Ödenen vergiler (1.524.930) (2.702.676)

Dönem kar  vergi yükümlülü ü 488.946 529.481

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2011 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 6
ayl k dönem

30 Haziran
2010 tarihinde

sona eren 3
ayl k dönem

Cari dönem vergi gideri 1.484.395 687.176 1.521.769 745.077
Ertelenen vergi gideri / (geliri) (16.763) (4.199) 10.569 (2.887)

Vergi gideri 1.467.632 682.977 1.532.338 742.190
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20 Vergi varl k ve yükümlülükleri (devam )
Ertelenmi  vergi
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, net ertelenmi  vergi varl klar  ve borçlar
olu turan kalemler a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Ertelenmi  vergi varl klar
zin kar 66.239 44.905

dem tazminat kar 42.995 37.489
üpheli alacak kar 3.665 3.355

Di er 4.767 12.056
Toplam ertelenmi  vergi varl klar 117.666 97.805

Ertelenmi  vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl k
amortismanlar n Vergi Kanunlar  ile yöntem
farklar 56.096 54.467
Finansal varl k de er art 1.792 323
Toplam ertelenmi  vergi yükümlülü ü 57.888 54.790

Net ertelenmi  vergi varl 59.778 43.015

21 Hisse ba na kazanç
Hisse Ba na Kazanca ili kin 33 No’lu Türkiye Muhasebe Standard  (“TMS 33”) hisseleri bir
borsada i lem görmeyen i letmelerin hisse ba na kazanç bilgisi vermesini gerektirmedi inden
ilgili not sunulmam r.
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22 li kili taraflardan alacaklar ve ili kili taraflara borçlar
30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, ili kili taraflardan alacaklar ve borçlar

daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Nakit ve nakit benzerleri
T. Halk Bankas  A 89.526.544 55.582.581

Toplam 89.526.544 55.582.581

li kili taraflardan ticari alacaklar
T. Halk Bankas  Sermaye Piyasas lem
Müdürlü ü 217.356 210.752
Halk Yat m A  B tipi Likit Fon 108.583 135.658
Halk Yat m A MKB 30 Endeks Fon 9.186 9.460
Di er 1.726 1.349

Toplam 336.851 357.219

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

li kili taraflara borçlar
Halk Sigorta A 6.139 1.648
T. Halk Bankas  A 11.972 14.514

Toplam 18.111 16.162
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22 li kili taraflardan alacaklar ve ili kili taraflara borçlar (devam )
li kili taraflarla i lemler

30 Haziran 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren alt  ayl k ara hesap dönemlerine ait ili kili
taraflarla i lemler a daki gibidir:

li kili taraflardan elde edilen gelirler
30 Haziran 2011

tarihinde sona
eren 6 ayl k

dönem

30 Haziran 2011
tarihinde sona

eren 3 ayl k
dönem

30 Haziran 2010
tarihinde sona

eren 6 ayl k
dönem

30 Haziran
 2010 tarihinde

sona eren 3 ayl k
dönem

T. Halk Bankas  A
Mevduat faiz gelirleri 2.532.185 1.402.323 227.658 199.676
Fon yönetim komisyon gelirleri 1.222.072 618.278 972.162 494.748
Dan manl k hizmet gelirleri -- -- 75.000 --

Halk Yat m Fonlar
Fon yönetimi komisyon
gelirleri 592.106 270.626 745.681 387.893

Toplam 4.346.363 2.291.227 2.020.501 1.082.317

li kili taraflara ödenen giderler
30 Haziran 2011

tarihinde sona
eren 6 ayl k

dönem

30 Haziran 2011
tarihinde sona

eren 3 ayl k
dönem

30 Haziran 2010
tarihinde sona

eren 6 ayl k
dönem

30 Haziran 2010
tarihinde sona

eren 3 ayl k
dönem

T. Halk Bankas  A
Kira giderleri 510.979 246.746 453.566 94.751
Kat m pay  giderleri 196.455 93.967 112.901 84.311
Sponsorluk giderleri 150.000 75.000 125.000 62.500
Prim giderleri 32.000 22.347 27.209 12.080
Kullan lan kredi faiz gideri

3.497 513 4.987 2.426
Teminat mektubu komisyonlar 10.678 9.128 3.018 1.469
Banka masraflar 2.268 823 3.912 2.152

Toplam 905.877 448.524 730.593 259.689

Üst düzey yöneticilere sa lanan faydalar

30 Haziran 2011 tarihinde sona eren alt  ayl k ara hesap döneminde irket üst yönetimine ödenen
ücret ve benzeri menfaatlerin toplam  585.423 TL’dir (30 Haziran 2010: 474.828 TL).
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi
irket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK taraf ndan yay mlanm  Seri:

V No: 34 say  “Arac  Kurumlar n Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili ine li kin Esaslar
Tebli i” (“Tebli  34”) kapsam nda yapmaktad r. irket Tebli  34 kapsam nda periyodik olarak
Risk kar , Sermaye yeterlili i taban  ve Likidite yükümlülü ü hesaplama tablolar
haz rlay p SPK’ya göndermekle yükümlüdür.

23.1 Kredi riski

irket, bireyler ve irketler ad na çe itli arac k faaliyetlerinde bulunmakta ve dan manl k
hizmeti vermektedir. irket faaliyetleri aras nda, çe itli menkul k ymet al m-sat m i lemlerini de
yapmaktad r. Bu faaliyetler s ras nda irket, kar  taraf n anla malarda belirlenen artlar  yerine
getirmemesi durumunda anla mada belirlenen menkul k ymetin sat n al nmas ndan veya
sat lmas ndan dolay  ortaya ç kabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Böyle bir i lem zarar
kontrol etmek veya azaltmak amac yla irket, mü terilerinden hesaplar nda nakit veya nakde

de er varl klar  bulundurmalar  istemektedir. Kredi risk izleme, günlük kredi bakiyeleri
üzerinden teminatlar n (örne in hisse senetleri) likidite ve de erinin izlenmesi yoluyla, kar  taraf
risklerine günlük limit getirilmesiyle ve kredi için al nan teminat n yeterlili inin izlenmesiyle
gerçekle tirilmektedir irket, emanet olarak tuttu u teminat , mü terinin kredi marj  önceden
belirlenen limit dahilinde tutmak art  yerine getirmemesi durumunda satmaktad r.
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.1 Kredi riski (devam )

Finansal araç türleri itibar yla maruz kal nan kredi riskleri:

30 Haziran 2011

Alacaklar

Bankalardaki
mevduat(*)

Finansal
yat mlar(**)

Ticari alacaklar Di er alacaklar
li kili
taraf

Di er
taraf

li kili
taraf

Di er
taraf

Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) 336.851 119.301.486 -- 639.489 89.855.968 1.280.988
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 119.190.888 -- -- -- --
A. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam
finansal varl klar net defter de eri 336.851 119.209.215 -- 639.489 89.855.968 1.280.988
B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  say lacak
finansal varl klar n net defter de eri -- -- -- -- -- --
C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam
varl klar n net defter de eri -- 92.271 -- -- -- --
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 92.271 -- -- -- --
D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de eri -- -- -- -- -- --
- Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) -- 18.327 -- -- -- --

- De er dü üklü ü (-) -- 18.327 -- -- -- --
- Net de erin teminat ile güvence alt na al nm  k sm -- -- -- -- -- --

- Vadesi geçmemi  (brüt defter de eri) -- -- -- -- -- --
- De er dü üklü ü (-) -- -- -- -- -- --
- Net de erin teminat ile güvence alt na al nm  k sm -- -- -- -- -- --

E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- --

31 Aral k 2010

Alacaklar

Bankalardaki
mevduat(*)

Finansal
yat mlar(**)

Ticari alacaklar Di er Alacaklar
li kili
taraf

Di er
taraf

li kili
taraf

Di er
taraf

Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) 357.219 127.750.956 -- 662.754 55.974.380 550.956
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 127.641.912 -- -- -- --
A. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam
finansal varl klar net defter de eri 357.219 127.658.685 -- 662.754 55.974.380 550.956
B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  say lacak
finansal varl klar n net defter de eri -- -- -- -- -- --
C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam
varl klar n net defter de eri -- 92.271 -- -- -- --
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 92.271 -- -- -- --
D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de eri -- -- -- -- -- --
- Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) -- 16.773 -- -- -- --

- De er dü üklü ü (-) -- 16.773 -- -- -- --
- Net de erin teminat ile güvence alt na al nm  k sm -- -- -- -- -- --

- Vadesi geçmemi  (brüt defter de eri) -- -- -- -- -- --
- De er dü üklü ü (-) -- -- -- -- -- --
- Net de erin teminat ile güvence alt na al nm  k sm -- -- -- -- -- --

E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- --

(*)  Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 247.520 TL tutar ndaki ters repo i lemlerinden alacaklar
dahil edilmi tir (31 Aral k 2010: 381.008 TL).

(**) Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 33.762 TL tutar ndaki vadesine 3 aydan az kalan menkul
ymetler dahil edilmi tir (31 Aral k 2010: 25.851 TL). Uzun vadeli finansal yat mlar dahil

edilmemi tir. Hisse senetleri kredi riski ta mad ndan finansal yat mlara dahil edilmemi tir.

Finansal yat mlar piyasa de erleri ile bilançoya yans lm lard r. Di er finansal araçlar n
vadelerinin bir aydan uzun olmamas  sebebiyle bilanço de erleri gerçe e uygun de erleri olarak
kabul edilmi tir.

.
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.1 Kredi riski (devam )

Finansal araç türleri itibar yla maruz kal nan kredi riskleri (devam ):

Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam  alacaklar n ya lar na ili kin aç klama
daki tablodaki gibidir:

30 Haziran 2011

Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yat mlar

Ticari alacaklar Di er alacaklar
li kili
taraf

Di er
taraf

li kili
taraf

Di er
taraf

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesi üzerinden 1-5 y l geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesini 5 y ldan fazla geçmi -- 92.271 -- -- -- --
Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 92.271 -- -- -- --

31 Aral k 2010

Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yat mlar

Ticari alacaklar Di er alacaklar
li kili
taraf

Di er
taraf

li kili
taraf

Di er
taraf

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesi üzerinden 1-5 y l geçmi -- -- -- -- -- --
Vadesini 5 y ldan fazla geçmi -- 92.271 -- -- -- --
Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 92.271 -- -- -- --

23.2 Likidite riski
30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre
profili a daki tablodaki gibidir:

Beklenen vadeler
Defter
de eri

Beklenen nakit
lar toplam

3 aydan
sa

3-12 ay
aras

1-5 y l
aras

5 y ldan
uzun

Türev olmayan finansal
yükümlülükler 167.422.355 167.860.488 167.860.488 -- -- --
Finansal borçlar 86.246.085 86.684.218 86.684.218 -- -- --
Ticari borçlar 81.176.270 81.176.270 81.176.270 -- -- --

31 Aral k 2010 tarihi itibar yla, türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre
profili a daki tablodaki gibidir:

Beklenen vadeler
Defter
de eri

Beklenen nakit
lar toplam

3 aydan
sa

3-12 ay
aras

1-5 y l
aras

5 y ldan
uzun

Türev olmayan finansal
yükümlülükler 135.706.253 135.706.253 135.706.253 -- -- --
Finansal borçlar 31.758.418 31.758.418 31.758.418 -- -- --
Ticari borçlar 103.947.835 103.947.835 103.947.835 -- -- --
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.2 Likidite riski(devam )

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, irket’in Tebli  34 kapsam nda likidite
yükümlülü ü a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Dönen varl klar (A) 210.237.993 184.060.918
sa vadeli borçlar (B) 169.510.581 139.367.117

Dönen varl klar/ K sa vadeli borçlar (A/B) 1,24 1,32

irket, k sa vadeli varl klar n k sa vadeli borçlar ndan daha fazla olmas  nedeniyle likidite
riskine maruz kalmamaktad r.

23.3 Piyasa riski
Kur riski

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla, irket’in yabanc  para varl k ve yükümlülükleri
bulunmamaktad r (31 Aral k 2010: Yoktur).

Hisse senedi fiyat riski

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin de erinin
de mesi sonucunda hisse senetlerinin piyasa de erlerinin dü mesi riskidir.

stanbul Menkul K ymetler Borsas ’nda (“ MKB”) i lem gören, ili ikteki finansal tablolarda al m
sat m amaçl  finansal varl klar aras nda gösterilen ve piyasa de erleri ile ölçülen hisse
senetlerinin, endeksteki %10 oran nda art /azal  olmas ndan dolay  gerçe e uygun
de erlerindeki de imlerin (tüm di er de kenler sabit olmak kayd yla) irket’in kar/zarar
üzerindeki etkisi 6 TL’dir (31 Aral k 2010: 7.653 TL).
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.3 Piyasa riski (devam )

Faiz oran  riski

irket, sahip oldu u nakdi günün ko ullar na göre menkul k ymet veya banka mevduat  olarak
de erlendirmektedir.

Faiz pozisyonu tablosu

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varl klar Gerçe e uygun de er fark

kar zarara yans lan
finansal varl klar(*) 1.280.988 550.956
Bankalardaki vadeli
mevduat 88.902.043 54.945.883
Ters repo sözle melerinden
alacaklar(**) 247.520 381.008

Ticari alacaklar
Kredili mü terilerden
alacaklar 38.849.162 24.319.508

Finansal yükümlülükler 86.246.085 31.758.418

De ken faizli finansal
araçlar
Finansal varl klar -- --
Finansal yükümlülükler -- --

(*) Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 33.762 TL tutar ndaki vadesine 3 aydan az kalan
menkul k ymetler dahil edilmi tir (31 Aral k 2010: 25.851 TL).

(**) Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 247.520 TL tutar ndaki ters repo i lemlerinden
alacaklar dahil edilmi tir (31 Aral k 2010: 381.008 TL).

Hisse senetleri finansal yat mlara dahil edilmemi tir.

irket’in bilançosunda gerçe e uygun de eri kar/zarara yans lan finansal varl k olarak
flad  borçlanma senetleri faiz de imlerine ba  olarak fiyat riskine maruz kalmaktad r. 30

Haziran 2011 tarihi itibariyle irket’in yapt  analizlere göre TL faizlerde %1 oran nda faiz art
veya azal  olmas  durumunda di er tüm de kenlerin sabit kald  varsay yla borçlanma
senetlerinin rayiç de erinde ve dolay yla vergi öncesi net dönem kar /zarar na ve özkaynaklara
olan etkisi a daki tabloda sunulmu tur. Duyarl k analizi, ayn  esaslara göre 2010 y  için de
uygulanm r.

Kar - (zarar) Özkaynak
100 bp 100 bp 100 bp 100 bp
art azal art azal

30 Haziran 2011
Borçlanma senetleri (12.810) 12.810 (12.810) 12.810

31 Aral k 2010
Borçlanma senetleri (5.510) 5.510 (5.510) 5.510
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.4 Sermaye yönetimi

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibar yla, irket’in, Tebli  34 kapsam nda portföy
yöneticili i, yat m dan manl , menkul k ymetlerin geri alma (repo) veya satma (ters repo)
taahhüdü ile al m sat , kredili menkul k ymet, aç a sat  ve menkul k ymetlerin ödünç alma
ve verme i lemleri, halka arza arac k, al m sat m arac  ve Vadeli lem ve Opsiyon
Borsas ’nda türev araçlar n al m sat na arac k için sahip olmas  gereken asgari özsermaye
yükümlülü ü s ras yla 2.045.000 TL ve 2.015.000 TL olmal r.

Ayr ca, irket’in sahip olmas  gereken sermaye yeterlili i taban , Tebli  34’de getirilen
de erleme hükümleri çerçevesinde, de erleme günü itibar yla haz rlanm  bilançolar nda yer
alan ve irket’in net aktif toplam n ortakl k taraf ndan kar lanan k sm  ifade eden
özsermayelerinden a da say lan varl k kalemlerinin indirilmesi suretiyle bulunan tutar  ifade
eder.

a) Duran varl klar;

1) Maddi duran varl klar (net),

2) Maddi olmayan duran varl klar (net),

3) Borsalarda ve te kilatlanm  di er piyasalarda i lem görenler hariç olmak üzere, de er
dü üklü ü kar  ve sermaye taahhütleri dü üldükten sonra kalan finansal duran varl klar,

4) Di er duran varl klar,

b) Mü teri s fat  ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, i tiraklerden, ba  ortakl klardan ve
sermaye, yönetim ve denetim aç ndan do rudan veya dolayl  olarak ili kili bulunulan ki i ve
kurumlardan olan teminats z alacaklar ile bu ki i ve kurumlar taraf ndan ihraç edilmi  ve
borsalarda ve te kilatlanm  di er piyasalarda i lem görmeyen sermaye piyasas  araçlar

irket’in 30 Haziran 2011 tarihi itibar yla sahip oldu u sermaye yeterlili i taban  42.743.939
TL’dir (31 Aral k 2010: 47.487.147 TL). Sermaye yeterlili i taban  yükümlülü ü a da
belirtilen kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

a) Sahip olduklar  yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri,

b) Risk kar ,

c) De erleme gününden önceki son üç ayda olu an faaliyet giderleri

30 Haziran 2011 tarihi itibar yla irket’in sahip oldu u sermaye yeterlili i taban  yukar daki
kalemlerin üzerindedir.

Risk kar

irket gerek bilançoda gerekse bilanço d nda izlenen kalemler ile ilgili olarak Tebli  34’de
belirtilen oranlar çerçevesinde risk kar  hesaplamaktad r Risk kar , pozisyon riski, kar
taraf riski, yo unla ma riski ve döviz kuru riski olarak Tebli  34 hükümleri çerçevesinde
hesaplanan tutarlar n toplam  ifade eder.
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.4 Sermaye yönetimi (devam )

30 Haziran 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihi itibar yla Tebli  34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan
risk kar  a daki gibidir:

30 Haziran 2011 31 Aral k 2010

Pozisyon riski 9.308.981 7.405.549
Kar  taraf riski 244.628 16.773
Döviz kuru riski -- --
Yo unla ma riski -- --

Toplam risk kar 9.553.609 7.422.322

Gerçe e uygun de er aç klamalar

irket, finansal araçlar n tahmini rayiç de erlerini hali haz rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
de erleme yöntemlerini kullanarak belirlemi tir.

Finansal aktiflerin ve pasiflerin k sa vadeli olmalar ndan dolay  rayiç de erlerin ta nan
de erlerine yak n oldu u kabul edilir.

Gerçe e uygun de er ölçümünün s fland lmas

“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Aç klama” standard  finansal tablolarda gerçe e uygun de erleri
üzerinden ölçülerek gösterilen finansal araçlar n gerçe e uygun de erlerinin belirlenmesinde
kullan lan verilerin önemini yans tan bir s ra dahilinde s fland larak gösterilmesini
gerektirmektedir. Bu s fland rma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup
olmamas na dayanmaktad r. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, ba ms z kaynaklardan edinilen
piyasa verilerinin kullan lmas ; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise irket’in piyasa
tahmin ve varsay mlar n kullan lmas  anlam na gelmektedir. Bu ekilde bir ay m, genel olarak

daki s flamalar  ortaya ç karmaktad r.

Birinci seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, birbirinin ayn  varl k ve yükümlülükler için
aktif piyasada i lem gören borsa fiyatlar ndan de erlenmektedir.

kinci seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, ilgili varl k ya da yükümlülü ün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyat ndan ba ka do rudan ya da dolayl  olarak piyasada gözlenebilen fiyat n
bulunmas nda kullan lan girdilerden de erlenmektedir.

Üçüncü seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, varl k ya da yükümlülü ün gerçe e uygun
de erinin bulunmas nda kullan lan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
de erlenmektedir.

fland rma, kullan labilir olmas  durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin
kullan lmas  gerektirmektedir.
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
23.4 Sermaye yönetimi (devam )

Gerçe e uygun de er ölçümünün s fland lmas  (devam )

Bu çerçevede gerçe e uygun de erleri üzerinden ölçülen finansal varl k ve yükümlülüklerin
gerçe e uygun de er s fland rmas  a daki gibidir:

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam(*)

30 Haziran 2011
Finansal yat mlar (k sa vadeli) 1.281.043 -- -- 1.281.043

1.281.043 1.281.043

31 Aral k 2010
Finansal yat mlar (k sa vadeli) 627.489 -- -- 627.489

627.489 -- -- 627.489

Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 33.762 TL tutar ndaki vadesine 3 aydan az kalan
menkul k ymetler dahil edilmi tir (31 Aral k 2010: 25.851 TL).


