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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 belgesi

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

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
T. Halkbankas  A 99,94% 99,94%
Di er 0,06% 0,06%
Toplam 100,00% 100,00%

31 Mart 2010 itibar yla irket’in personel say  83’tür (31 Aral k 2009: 80). irket 23 aktif
Acente ve 3 ube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Acental k sözle mesine istinaden tüm T. Halk
Bankas  A ’nin ubeleri irket’in acentas r. irket, personelinin bulundu u acentalara kira ve
gider kat m pay  ödemektedir. Bunun d nda acentalarla herhangi bir gelir veya gider payla
bulunmamaktad r.

irket’in ube adresleri öyledir:
stanbul ubesi  : Halide Edip Ad var Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4-5 li stanbul

Ankara ubesi   : Ziya Gökalp Cad. No:5 K lay / ANKARA
zmir ubesi      : Cumhuriyet Bulvar  No: 45 Kat: 1 Pamuk Plaza Konak / ZM R
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar

2.1 Sunuma li kin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar
irket, muhasebe kay tlar  Sermaye Piyasas  Kurulu’nca (“SPK”) 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, yasal kay tlara yap lan s flama ve düzeltmeler ile finansal tablolar n
gerçe i yans tmas  ilkesi do rultusunda SPK taraf ndan yay mlanan muhasebe ve raporlama
ilkelerine uygun olarak haz rlanm r. irket, 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 Muhasebe Standartlar ’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 farklar  Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu (“TMSK”) taraf ndan ilan edilinceye
kadar ili ikteki finansal tablolar n haz rlanmas nda UMSK taraf ndan yay mlanan
UMS/UFRS’ler ile birebir ayn  olan ve TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe
Standartlar  (“TMS”) /Türkiye Finansal Raporlama Standartlar  (“TFRS”) esas al nm r.
li ikteki finansal tablolar ve tamamlay  notlar  SPK taraf ndan belirlenen 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  31 Mart 2010 tarihi itibar yla düzenlenmi  bilançosu
ve bu tarihte sona eren üç ayl k ara hesap dönemine ait kapsaml  gelir tablosu 12 May s 2010
tarihinde irket Yönetimi taraf ndan Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere 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.

SPK’n n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say  karar na istinaden finansal tablolar en son 31 Aral k
2004 tarihi itibar yla UMS 29 uyar nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama)
enflasyon muhasebesine tabi tutulmu tur. Dolay yla, 31 Aral k 2008 tarihli bilançoda yer alan
parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral k 2004 tarihine
kadar olan giri lerin 31 Aral k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmi  de erleriyle, bu
tarihten sonra olu an giri ler ise nominal de erleriyle dikkate al nm r.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam )

2.1 Sunuma li 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. Tahminlerin kullan ld
ba ca notlar a daki gibidir:

Not 9 – Maddi duran varl klar
Not 10 – Maddi olmayan duran varl klar
Not 11 – Kar klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler
Not 12 – Çal anlara sa lanan faydalara ili kin kar klar
Not 19 – Vergi varl k ve yükümlülükleri

2.1.4 31 Mart 2010 Tarihi tibar yla Yeni ve Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar
irket, 31 Mart 2010 tarihinde geçerli ve uygulanmas  zorunlu olan TMSK taraf ndan ç kar lan

kendi faaliyet konusu ile ilgili olan tüm standartlar  ve TMSK’n n tüm yorumlar  uygulam r.

TMS 1, “Finansal Tablolar n Sunumu” (De iklik); De iklik özsermaye de im tablosunun
sadece hissedarlar ile yap lan gelir gider i lemlerini içermesini öngörmektedir. Hissedarlar

ndakilerle yap lan gelir gider i lemlerinin ise özsermaye de im tablosundan ayr  olarak
“Kapsaml  Gelir Tablosu”’nda gösterilmesi gerekmektedir. Direk olarak özsermaye alt nda takip
edilen de dahil olmak üzere, tüm gelir gider kalemleri tek bir tablo (“Kapsaml  Gelir Tablosu”)
veya iki ayr  tablo olarak (“Gelir Tablosu” ve “Kapsaml  Gelir Tablosu”) gösterilebilmektedir.
Buna ba  olarak, irket, gelir ve giderlerini tek bir tabloda göstermeyi seçmi  ve finansal
tablolar ve dipnotlar de ikliklere göre haz rlanm r.

Yukar da bahsedilen etkiler d nda irket’in varl k ve yükümlülüklerinde herhangi bir de iklik
olmam r. 2009 y  kar la rmal  bilgiler yeniden düzenlenmi tir.

Henüz yürürlü e girmemi  ve irket taraf ndan erken uygulanmas  benimsenmemi  standartlar
ve yorumlar ise a daki gibidir:

UFRS 9 – “Finansal Araçlar”, UMS 39 – “Finansal Araçlar”: Muhasebele tirme ve Ölçme
standard  yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geni  bir projenin bir parças  olarak
Uluslararas  Muhasebe Standartlar  Kurulu taraf ndan Kas m 2009’da yay mlanm r.

Ba lat lan bu proje ile birlikte finansal araçlara ili kin finansal raporlaman n kural bazl  ve daha
az karma k bir hale getirilmesi hedeflenmi  ve projenin birinci faz  olan UFRS  9 ile finansal
varl klar n raporlanmas  ile ilgili prensiplerin olu turularak, finansal tablo okuyucular n

letmelerin gelecekteki nakit ak mlar  hakk ndaki belirsizlikleri, zamanlamalar  ve tutarlar
konusunda kendi de erlendirmelerini olu turabilmeleri için ilgili ve faydal  bilgilerin sa lanmas
amaçlanm r. UFRS 9 finansal varl klar için gerçe e uygun de erleri üzerinden ölçülen finansal
varl klar ve itfa edilmi  maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal varl klar olmak üzere iki ana
müteakip ölçüm s fland rmas  getirmektedir. Bu s flaman n temeli i letmenin i  modeline ve
finansal varl klar n sözle meye dayal  nakit ak mlar n niteliklerine dayanmaktad r. Finansal
varl klar n de er dü üklü üne ve riskten korunma muhasebesine ili kin UMS 39 içerisindeki
düzenlemelerin devam edece i belirtilmi tir.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam )

2.1.4 31 Mart 2010 Tarihi tibar yla Yeni ve Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar
(devam )
UFRS  9, 1 Ocak 2013 tarihi itibar yla veya sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için
yürürlü e girecek olup, bu standard n erken uygulanmas na izin verilmektedir. 1 Ocak 2013
öncesinde ba layan raporlama dönemlerinde bu standard  uygulamaya ba layan i letmeler için
geçmi  dönem finansal tablolar n yeniden düzenlenmesi art  aranmamaktad r. Bu de ikli in

irket’in 2010 y  finansal tablolar na bir etkisinin olmayaca  tahmin edilmektedir.

UFRS 2, “Hisse Bazl  Ödeme” (De iklik), kar nda mal veya hizmet tedarik edilen veya
edinilen, hisse bazl  ödeme i lemlerinde muhasebe uygulamalar n ilgili i letme taraf ndan mali
tablolar nda yans lmas na ili kin de iklikler getirmi tir. Bu ilke, ilgili i letmenin ödeme
yükümlülü ü olmad , di er grup irketi ya da sermayedar n i lemi gerçekle tirdi i ya da
gerçekle tirece i durumlarda da uygulanacakt r. De iklikler, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da
bu tarihten sonra ba layan hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacakt r.
De ikli in, irket’in finansal tablolar na etki etmesi beklenmemektedir.

26 Kas m 2009 da UMSK asgari fonlama zorunluluklar na ili kin yorumunu (UFRYK 14’e
yorum) yay nlam r. UFRYK 14 - UMS 19 “Tan mlanm  Fayda Plan  Varl klar ndaki
Limitler” Standard ’n n yaratabilece i iste e ba  asgari fonlama ön ödemelerinin baz
durumlarda aktifle tirilemeyece ine yönelik kas ts z anla lmalar  düzeltmek amac yla
getirilmi tir. Yeni düzenlemeler önce uygulamaya ba lama hakk  sakl  kalmak ko uluyla 1 Ocak
2011 tarihinden itibaren haz rlanacak y ll k finansal tablolar için yürürlü e girecek ve geriye
dönük olarak da kar la rma yap lan ilk dönemden itibaren sunulacakt r.

UMS 24 “ li kili Taraflarla lgili Aç klamalar” standard nda yap lan de iklikler:

Devlet kontrolü alt nda raporlama yapan bir irketi ba ka bir devlet kontrolü alt ndaki irketle ve
devletle olan i lemlerinin bir k sm  aç klamaktan muaf tutmakta

li kili taraf tan na düzenlemeler getirmektedir.

li kili taraf aç klamalar na getirilen bu muafiyet dipnotlardaki karma kl  önlemek amac yla
getirildi i için geriye dönük olarak da uygulanmal  ve devletle olan önemli i lemlerin içerik ve
kapsam  daha iyi tespit etmelidir.

De iklikler, 31 Aral k 2010 tarihinden sonra ba layan hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacakt r. De ikli in, irket’in finansal tablolar na etki etmesi beklenmemektedir.
Bunlara ek olarak, bir irket revize edilmi  ili kili taraf tan  uygulamaya almasa dahi, di er
devlet kontrolü alt ndaki irketlerle yap lan i lemleri aç klama muafiyetini uygulamaya
alabilmektedir.

UFRYK 19  “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçlar  ile Ortadan Kald lmas ” sadece bir
finansal yükümlülü ü tamamen ya da k smen ortadan kald rmak için sermaye arac  ihraç eden

letmelerin uygulayaca  muhasebele tirmeyi belirtmektedir. UFRYK 19 1 Temmuz 2010
tarihinde veya sonras nda ba layan hesap dönemlerinde geçerli olacakt r.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam )

2.1 Sunuma li kin Temel Esaslar (devam )

2.1.5 Kar la rmal  Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar n Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket’in mali tablolar
önceki dönemle kar la rmal  haz rlanmaktad r. Finansal tablolar kalemlerinin
kar la labilirli ini sa lamak amac yla önceki dönem finansal tablolar  da buna uygun olarak

fland r. 31 Aral k 2009 tarihi itibar yla, irket’in ticari alacak ve ticari borçlar nda
gösterdi i mü teriler ad na Vadeli lem Opsiyon Borsas  nezdinde tutulan 8.043.513 TL
tutar ndaki teminat tutar  finansal tablolarda netlenmi tir. Ayr ca 87.187 TL tutar ndaki
ertelenmi  vergi varl  ve 24.118 TL tutar ndaki ertelenmi  vergi yükümlülü ü net olarak
gösterilmi tir. Nakit ve nakde e de er varl klar içerisinde gösterilen 165.579 Tl tutar ndaki
Vadeli lem ve Opsiyon Borsas  nakit teminat tutar  di er alacaklara s flanm r. Uzun vadeli
di er alacaklar içerisinde gösterilen irket’in vadeli i lemler için Vadeli lem Opsiyon
Borsas nda bulundurmakla yükümlü oldu u 18.546 TL tutar ndaki teminat, k sa vadeli finansal
yat mlar hesab na s flanm r. Di er alacaklarda gösterilen 49.176 TL tutar ndaki ödenen
stopaj tutar  ve 1.739.510 TL tutar ndaki pe in ödenen vergi finansal tablolarda dönem kar  vergi
yükümlülü üyle net olarak gösterilmi tir. Ticari alacaklarda gösterilen 32.395 TL tutar ndaki
verilen avanslar di er dönen varl klara, di er dönen varl klarda gösterilen 125.779 TL tutar ndaki
alacak ise ticari alacaklara s flanm r. Di er alacaklarda gösterilen 92.276 TL ticari
alacaklarda gösterilmi tir. 31 Aral k 2009 tarihi itibar yla 406.021 TL tutar ndaki k dem
tazminat  kar n 284.139 TL lik k sm  izin kar  olarak yeniden s flanm r.

31 Mart 2009 itibar yla sat  gelirleri içerisinde gösterilen 2.127.745 TL hizmet gelirleri olarak
yeniden s flanm r. 31 Mart 2009 itibar yla genel yönetim giderleri içerisinde gösterilen
70.389 TL tutar ndaki sponsorluk, temsil ve a rlama, reklam ilan ve aidat giderleri pazarlama,
sat  ve da m giderleri içerisine yeniden s flanm r.

2.2 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.

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti

2.3.1 Muhasebe Politikalar nda De iklik ve Hatalar

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.

2.3.2 Muhasebe Tahminlerinde De iklik
Muhasebe tahminlerindeki de iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de ikli in yap ld
cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin ise, hem de ikli in yap ld  dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan r.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.3 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: Mü terilerden al nan faiz gelirleri “Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler” içinde
(Not 14), banka mevduatlar ndan elde edilen faiz gelirleri ise “Finansal Gelirler” de (Not 18)
raporlan r

-Menkul k ymet al m sat m karlar : Menkul k ymet al m sat m karlar /zararlar  al m/sat m
lemlerinin takas i lem tarihinde  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 , di er gelir olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Hizmet Gelirleri

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

2.3.4 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.

Sonradan ortaya ç kan giderler

Maddi duran varl klar n herhangi bir parças  de tirmekten do an giderler bak m onar m
maliyetleri ile birlikte 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.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.5 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.

2.3.6 Varl klarda De er Dü üklü ü

irket, her bilanço döneminde, bir finansal varl k veya finansal varl k grubunun de er
dü üklü üne u rad na ili kin ortada tarafs z göstergelerin bulunup bulunmad  hususunu
de erlendirir. An lan türden bir göstergenin mevcut olmas  durumunda irket ilgili de er
dü üklü ü tutar  tespit eder.

Bir finansal varl k veya finansal varl k grubu, yaln zca, ilgili varl n ilk
muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olay n (“zarar/kay p olay ”) meydana
geldi ine ve söz konusu zarar olay n (veya olaylar n) ilgili finansal varl n veya varl k
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit ak lar  üzerindeki
etkisi sonucunda de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir göstergenin bulunmas
durumunda de er dü üklü üne u rar ve de er dü üklü ü zarar  olu ur. leride meydana gelecek
olaylar sonucunda olu mas  beklenen kay plar n olas  yüksek dahi olsa
muhasebele tirilmemektedir.

2.3.7 Borçlanma Maliyetleri

Tüm finansal giderler, olu tuklar  dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

2.3.8 Finansal Araçlar

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”, “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 li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.8 Finansal Araçlar (devam )

a) 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 i lem maliyetleri de dahil olmak üzere
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.

Riskten korunma arac  olarak tan mlanmayan türev finansal araçlar da, al m sat m amaçl  finansal
varl klar olarak s fland lmaktad r.

b) 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 rayiç de erleri üzerinden
yap lmaktad r. Ancak, rayiç de erleri güvenilir bir ekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi
olanlar için iç verim oran  yöntemi kullan larak iskonto edilmi  bedel üzerinden; sabit bir vadesi
olmayanlar için makul de er fiyatland rma modelleri veya iskonto edilmi  nakit ak m teknikleri
kullan larak de erlenmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klar n rayiç de erlerindeki
de ikliklerden kaynaklanan ve menkul k ymetlerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa
edilmi  maliyeti ile rayiç 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 rayiç de er
uygulamas  sonucunda özkaynak hesaplar nda olu an de er, kapsaml  gelir tablosuna
yans lmaktad r.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.8 Finansal Araçlar (devam )

c) 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.

d) Finansal Borçlar

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

e) Ticari ve di er borçlar

Ticari ve di er borçlar 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 kay tlara yans lmaktad r.

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.

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.

2.3.9 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 , kapsaml
gelir tablosuna yans lmaktad r.

irket’in 31 Mart 2010 tarihi itibar yla yabanc  para birimi ile yap lan i lemi bulunmamaktad r.

2.3.10 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 li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihi ile bilançonun yay  için yetkilendirme tarihi aras nda, i letme lehine veya
aleyhine ortaya ç kan olaylar  ifade eder. 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 finansal tablolar n düzeltilmesini gerektiriyorsa, irket finansal
tablolar  yeni duruma uygun ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolar n
düzeltilmesini gerektirmiyorsa, irket, söz konusu hususlar  ilgili dipnotlar nda aç klamaktad r.

2.3.12 Kar klar, arta Ba  Yükümlülükler ve arta Ba  Varl klar

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
dipnotlar nda aç klamaktad r.

arta ba  varl klar gerçekle medikçe muhasebele tirilmemekte ve sadece dipnotlarda
aç klanmaktad r.

2.3.13 Kiralama lemleri

Finansal Kiralama

Finansal kiralama sözle mesi alt nda, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydalar n kirac ya ait
oldu u sabit k ymet transferleri, finansal kiralama i lemi olarak s fland lmaktad r. Finansal
kiralama yoluyla elde edilen sabit k ymetler, bilançoda, kira sözle mesinin ba lang ndaki asgari
kira ödemelerinin bilanço tarihi itibar yla indirgenmi  de eri ile finansal kiralamaya konu mal n
makul de erinden dü ük olan ndan birikmi  amortisman ve kal  de er kay plar  dü ülerek
yans r. Finansal kiralamadan do an borçlar, anaparan n ödenmesiyle azal rken, faiz ödemeleri
gelir tablosunda yans r.

Faaliyet Kiralamas

Faaliyet kiralama i lemleri olu tuklar  dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

2.3.14 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 li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.16 Kurum Kazanc  Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Dönemin vergi kar , cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenen 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.

Ertelenen 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.

Ertelenen 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. Ertelenen vergi alaca , gelecek
dönemlerde vergi avantaj n sa lanmas  olas  durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan art k
yararlan lamayaca  anla ld  oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenen verginin hesaplanmas nda,
söz konusu geçici farkl klar n ortadan kalkaca  ilerideki dönemlerde geçerli olaca  tahmin
edilen vergi oranlar  kullan lmaktad r.

2.3.17 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, 31 Mart 2010 tarihi itibar yla, azami 2.427 TL (31 Aral k
2009: 2.365 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.

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla yükümlülü ün net bugünkü de er
hesaplamas nda kullan lan ba ca tahminler a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
skonto oran %5,92 %5,92

Beklenen maa /limit art  oran %4,8 %4,8
Tahmin edilen emeklili e hak kazanma oran %88 %85

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 li kin Esaslar (devam )

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti (devam )

2.3.18 Nakit Ak m 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 m tablolar
düzenlemektedir.

Nakit ak m 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.

2.3.19 Bölümlere Göre Raporlama

irket’in tüm faaliyetleri Türkiye’de gerçekle ti i ve sadece arac k faaliyetinde bulundu u için
bölümlere göre raporlama yap lmam r.

3 Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla nakit ve nakit benzerleri a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Bankalar 29.251.280 37.257.716
- Vadeli mevduat 28.748.185 36.819.947
- Vadesiz mevduat 503.095 437.769
Ters repo i lemlerinden alacaklar 443.210 5.171
Vadesine 3 aydan az kalan devlet tahvilleri -- 1.955
Kasa 12.511 2.778

29.707.001 37.267.620

31 Mart 2010 tarihi itibar yla banka mevduat n 9.017.699 TL’lik k sm  (31 Aral k 2009:
11.901.663 TL) irket’in ana hissedar  olan T.Halkbankas  A ’deki vadeli hesaplar nda, 464.706
TL’lik k sm  (31 Aral k 2009: 430.198 TL) vadesiz hesaplar nda bulunmaktad r. 31 Mart 2010
tarihi itibar yla ters repo i lemlerinden alacaklar n vadesi 1 gündür, faiz oran  ise %6,45 (31
Aral k 2009: %7,28’dir).
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3 Nakit ve Nakit Benzerleri (devam )

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla irket’in vadeli mevduat bilgileri a daki
gibidir:

31 Mart 2010 31.Aral k.2009
Faiz Oran

Ort. (%) Tutar Vade
Faiz Oran

Ort. (%) Tutar
T. Halk Bankas  A. . 9,5 9.017.699 23.06 2010-15.06.2010 6 11.901.663
T. Vak flar Bankas  A. . 9,3 11.678.619 14.05.2010-11.06.2010 9,63 16.884.750
Finansbank A. . 9,6 8.051.867 03.06.2010 10 8.033.534
Toplam 28.748.185 36.819.947

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla irket’in nakit ve nakit benzerleri üzerinde
herhangi bir blokaj bulunmamaktad r.

irket’in 31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla nakit ak m tablolar nda nakit ve
nakit benzeri de erler, nakit ve nakit benzerlerinden faiz tahakkuklar  dü ülerek gösterilmektedir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009

Nakit ve nakit benzerleri 29.707.001 37.267.620
Faiz tahakkuklar (148.185) (119.947)
Nakit ak m tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 29.558.816 37.147.673

4 Finansal Yat mlar

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla finansal yat mlar a daki gibidir:
Gerçe e uygun de er fark  kar/zarara yans lan finansal
varl klar:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Nominal

de eri
Defter
de eri Faiz aral

Nominal
de eri

Defter
de eri Faiz aral

Devlet tahvilleri 490.213 470.256 6,45%-9,20% 27.625 27.051 6,79%-9,20%
Hisse senetleri 120.000 666.408 157.000 92.160
Toplam 610.213 1.136.664 184.625 119.211

31 Mart 2010 tarihi itibar yla, nominal de eri 468.000 TL (31 Aral k 2009: 19.000 TL) ve defter
de eri 469.030 TL (31 Aral k 2009:18.546 TL) tutar ndaki devlet tahvili irket’in vadeli i lem ve
opsiyon piyasalar ndaki i lemleri nedeniyle Vadeli lem ve Opsiyon Borsas  (“VOB”) nezdinde
teminat olarak bulundurulmaktad r.

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla, uzun vadeli finansal yat mlar a daki
gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009

Hisse senedi yat mlar :
Defter
de eri

Sahiplik
oran
(%)

Defter
de eri

Sahiplik
oran
(%)

Ziraat Portföy Yönetimi A  (*) 2.225 0,1 2.225 0,1
Toplam 2.225 2.225

 (*) Maliyet de eri ile finansal tablolara yans lm r.
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5 Ticari Alacak ve Borçlar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla irket’in ticari alacaklar  a daki gibidir:

Ticari  Alacaklar 31 Mart 2010 31 Aral k 2009

Kredili mü terilerden alacaklar 28.831.758 23.842.001
Mü terilerden alacaklar 1.391.988 854.414
li kili taraflardan alacaklar (Not 21) 327.301 336.628

Borsa para piyasas ndan (“BPP”) alacaklar 88.000               199.000
üpheli alacaklar kar  (-) (12.670) (12.438)
üpheli ticari alacaklar 12.670 --

Toplam 30.639.047 25.219.605

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla üpheli alacak kar  hareketi a daki
gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Dönem Ba 12.438 17.675
Dönem çinde Ayr lan Kar k 12.670 12.438
Eksi: Dönem çinde Tahsil Edilen (12.438) (17.675)
Dönem Sonu 12.670 12.438

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla irket’in ticari borçlar  a daki gibidir:

Ticari Borçlar 31 Mart 2010 31 Aral k 2009

Mü terilere borçlar 1.335.145 2.072.302
Sat lar 134.215 59.157
li kili taraflara borçlar (Not 21) 92.527 90.169

BPP’na borçlar 88.000 199.000
Toplam 1.649.887 2.420.628

6 Finansal Borçlar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla irket’in finansal borçlar  a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009

Borsa para piyasas na borçlar 16.377.953 19.422.105
16.377.953 19.422.105

31 Mart 2010 tarihi itibar yla faiz aral  borsa para piyasas na borçlar için %6,10-7,60 (2009:
%1,00-7,15) dir. 31 Mart 2010 tarihi itibar yla borsa para piyasas na borçlar için 29.500.000 TL
(31 Aral k 2009: 24.500.000 TL) tutar nda teminat mektubu teminat olarak verilmi tir.
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7 Di er Alacaklar ve Borçlar

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla, di er alacaklar ve borçlar a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Di er alacaklar:
VOB teminatlar  (*) 290.659 248.625
Personelden alacaklar 5.275 4.858
Di er 1.799 20.330
Toplam 297.733 273.813

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Di er borçlar:
Ödenecek vergi, resim ve harçlar 616.014 481.541
Di er 120 --
Toplam 616.134 481.541

(*) 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.

8 Di er dönen varl klar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla, di er dönen varl klar a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Pe in ödenmi  giderler (*) 443.444 --
Verilen avanslar 68.174 32.395
Toplam 511.618 32.395

(*) Pe in ödenmi  giderler, 187.500 TL tutar ndaki sponsorluk giderlerinden, 133.361 TL
tutar ndaki k sm  ruhsat ve yetki harç bedellerinden ,78.810 TL tutar ndaki personelin özel sa k
sigortas  ödemelerinden ve di er pe in ödenmi  giderlerden olu maktad r.
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9 Maddi Duran Varl klar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi duran
varl klar n hareketi a daki gibidir:

Cari Dönem
Maliyet 1 Ocak 2010 Giri ler lar 31 Mart 2010
Makine ve cihazlar 687.590 264.224  (685.266) 266.548
Mobilya ve demirba lar 1.607.782 306.812  (749.919) 1.164.675
Özel Maliyet 1.075.045 11.679  (1.060.195) 26.529
Toplam 3.370.417 582.715  (2.495.380) 1.457.752

Birikmi  Amortismanlar (-) 1 Ocak 2010
Cari dönem

amortisman lar 31 Mart 2010
Makine ve cihazlar (686.109) (1.481) 685.266 (2.324)
Mobilya ve demirba lar (1.175.899) (46.035) 749.919 (472.015)
Özel Maliyet (1.012.303) (56.419)  1.060.195 (8.527)
Toplam (2.874.311) (103.935)  2.495.380 (482.866)

Maddi Duran Varl klar, net 496.106 974.886

Önceki dönem
Maliyet 1 Ocak 2009 Giri ler  Ç lar  31 Aral k 2009
Makine ve cihazlar 687.590 -- -- 687.590
Mobilya ve demirba lar 1.442.019 170.095 (4.332) 1.607.782
Özel Maliyet 1.053.452 21.593              -- 1.075.045
Toplam 3.183.061 191.688 (4.332) 3.370.417

Birikmi  Amortismanlar (-) 1 Ocak 2009
Cari dönem

amortisman  Ç lar  31 Aral k 2009
Makine ve cihazlar (685.734) (375) -- (686.109)
Mobilya ve demirba lar (1.022.992) (157.239) 4.332 (1.175.899)
Özel Maliyet (973.408) (38.895)              -- (1.012.303)
Toplam (2.682.134) (196.509) 4.332 (2.874.311)
Maddi Duran Varl klar, net 500.927 496.106

irket Mart 2010 itibar yla yeni merkezine ta nm r. irket, yasal prosedürlerini tamamlad
,net defter de eri 1.435.185 TL olan maddi duran varl klar  defterlerinden ç karm r.

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla maddi duran varl klar üzerinde bulunan
toplam sigorta tutar  s ras yla 395.750 TL ve 367.700 TL’dir.
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10 Maddi Olmayan Duran Varl klar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi olmayan duran
varl klar n hareketi a daki gibidir:

Cari Dönem
Maliyet 1 Ocak 2010 Giri ler  Ç lar  31 Mart 2010
Haklar 809.216 -- -- 809.216
Toplam 809.216 -- -- 809.216

tfa Paylar (-) 1 Ocak 2010

Cari
dönem itfa

Pay lar 31 Mart 2010
Haklar tfa ve Tükenme
Pay  (-) (734.800) (15.100) -- (749.900)
Toplam (734.800) (15.100) -- (749.900)

Maddi Olmayan Duran
Varl klar, net 74.416 59.316

Önceki Dönem
Maliyet 1 Ocak 2009 Giri ler  Ç lar  31 Aral k 2009
Haklar 756.405 52.811 -- 809.216
Toplam 756.405 52.811 -- 809.216

tfa Paylar (-) 1 Ocak 2009

Cari
dönem itfa

pay  Ç lar  31 Aral k 2009
Haklar tfa ve Tükenme
Pay  (-) (698.838) (35.962) -- (734.800)
Toplam (698.838) (35.962) -- (734.800)

Maddi Olmayan Duran
Varl klar, net 57.567 74.416

irket’in 31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla i letme içerisinde olu turulmu
maddi olmayan duran varl  bulunmamaktad r.
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11 Kar klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler
11.1 Borç Kar klar

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2008 tarihleri itibar yla, k sa vadeli borç kar klar  a daki gibidir:

Borç kar klar 31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Kira gideri kar klar 181.863 --
VOB A. . Gider kar klar 103.991 --
Acente Gider Kat m Pay 60.575 72.593
MKK Takasbank Komisyon Giderleri 37.960 47.308
Hisse-Tahvil Borsa Pay 30.639 27.294
Telefon Gider Tahakkuklar 20.458 16.100
Prim kar klar 15.129 116.948
Di er 12.041 20.657

462.656 300.900

11.2 Bilanço D  Yükümlülükler

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla, bilanço d  yükümlülükler a daki gibidir:

Teminat mektuplar : 31 Mart 2010  31 Aral k 2009
BPP lem Teminatlar 29.500.000 24.500.000
stanbul Menkul K ymetler Borsas  (“ MKB”) 10.870.523 17.010.000

Takasbank 1.750.000 11.750.000
VOB Garanti Fonu 160.000 --
SPK 1.776 1.776
Di er 8.000 22.300
Toplam 42.290.299 53.284.076

Di er bilanço d  yükümlülükler:
Emanette bulunan (nominal)
Hisse senedi 149.403.355.372  257.696.008.440
Menkul K ymetler 196.910.110 277.157.791
VOB Teminatlar 11.186.748 8.043.513

31 Mart 2010 ve 31 aral k 2009 tarihleri itibar yla mü terilere ait Vadeli lem ve Opsiyon
borsas ndaki aç k pozisyon tutarlar  a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Sözle me Adedi Parasal Tutar Parasal Tutar

Aç k olan i lem tutar 10.191 39.028.047 28.489.468
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11 Kar klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler (devam )

11.3 Davalar

31 Mart 2010 tarihi itibar yla irket aleyhine aç lm  ve devam eden davalar n toplam riski
yakla k 160.359 TL (31 Aral k 2009: 160.359 TL) olup, söz konusu davalar için kar k
ayr lmam r. Yönetimin kanaati, al nan hukuki görü  çerçevesinde, söz konusu davalar n, 31
Mart 2010 itibar yla önemli bir nakit ç na yol açmayaca  yönündedir.

12 Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar klar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla, çal anlara sa lanan faydalar n detay

daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
sa vadeli

 - Kullan lmayan izin kar 218.676 284.139

Uzun vadeli
 - K dem tazminat  kar 143.019 121.882

Kullan lmayan izin kar

Kullan lmayan izin kar , tüm çal anlar n hakettikleri ancak henüz kullanmad klar  izin
günlerine denk gelen iskonto edilmemi  toplam yükümlülük tutar r. Kullan lmayan izin
kar n 31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki
hareketleri a daki gibidir:

31 Mart 2010  31 Aral k 2009
Dönem ba 284.139 258.617
Dönem içinde ödenen (11.205) --
ptal edilen izin kar (54.258) --

Dönem içindeki art -- 25.522
Dönem sonu 218.676 284.139

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 31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihlerinde sona eren hesap
dönemleri içindeki hareketleri a daki gibidir

31 Mart 2010  31 Aral k 2009
Dönem ba 121.882 116.410
Faiz maliyeti 9.317 18.847
Hizmet maliyeti 5.420 5.504
Dönem içi ödemeler (24.452) --
Aktüeryal fark 30.852 (18.879)
Dönem sonu 143.019 121.882
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13 Özkaynaklar

Ödenmi  Sermaye
31 Mart 2010 tarihi itibar yla, irket’in kay tl  sermayesi 28.000.000 TL’dir (31 Aral k 2009:
28.000.000TL). 31 Mart 2010 tarihi itibar yla, irket’in sermayesi, ihraç edilmi  ve her biri 1 TL
nominal de erde 28.000.000 adet hisseden meydana gelmi tir. Hisse senetlerinin tamam  nama
yaz r. Hisselerin 12.600.000 TL’ si (A) Grubu, 15.400.000 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.

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Pay

Oran
(%) Pay Adedi

Pay
Tutar  TL

Pay
Oran
(%) Pay Adedi

Pay
Tutar  TL

T.Halk Bankas  A
(A Grubu) 45,00 12.600.000 12.600.000 45,00 12.600.000 12.600.000
T.Halk Bankas  A
(B Grubu) 54,94 15.383.200 15.383.200 54,94 15.383.200 15.383.200
Di er (B Grubu) 0,06 16.800 16.800 0,06 16.800 16.800
Toplam 100,00 28.000.000 28.000.000  100,00 28.000.000 28.000.000

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.
31 Mart 2010 tarihi itibar yla irket’in kardan ayr lm  k tlanm  yedekler hesab  2.793.014
TL’dir (31 Aral k 2009: 2.793.014 TL).

Geçmi  y llar karlar

31 Mart 2010 tarihi itibar yla irket’in 9.213.107 TL tutar nda geçmi  y llar karlar
bulunmaktad r (31 Aral k 2009: 420.254 TL).
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14 Sat lar ve Sat lar n Maliyeti
31 Mart tarihlerinde sona eren üç ayl k ara hesap dönemine ait esas faaliyet gelirleri a daki
gibidir:

1 Ocak -31 Mart 2010 1 Ocak -31 Mart 2009
Sat  gelirleri
Devlet tahvili sat lar 368.069.591 230.968.775
Hisse senedi sat lar 2.328.498 4.225.570
Hazine bonosu sat lar 362.737 33.914.363
Repo Sat lar 10.512.638 --
Türev piyasa i lemleri gelirleri 24.935 5.145
Toplam sat  gelirleri 381.298.399 269.113.853

Sat lar n maliyeti
Devlet tahvili sat lar (368.079.990) (230.971.278)
Hisse senedi sat lar (2.331.964) (4.221.615)
Hazine bonosu sat lar (362.532) (33.626.281)
Repo sat lar (10.510.258) --
Türev Piyasa lemleri sat lar (23.350) (75)
Toplam sat lar n maliyeti (381.308.094) (268.819.249)

Hizmet gelirleri
Kurtaj gelirleri 5.403.586 2.127.745
Dan manl k hizmet gelirleri 75.000 --
Halka arz arac k gelirleri 28.490 --
Di er hizmet gelirleri 82.419 --
Toplam hizmet gelirleri 5.589.495 2.127.745

Esas faaliyetlerden di er gelirler
Mü terilerden Al nan Faiz Gelirleri
Kredi faiz gelirleri 879.134 802.860
Temerrüt faizleri 98.355 4.524
Toplam 977.489 807.384

Brüt kar 6.557.289 3.229.733
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15 Pazarlama, Sat  ve Da m ve Genel Yönetim Giderleri

31 Mart tarihlerinde sona eren üç ayl k ara hesap dönemlerine ait genel yönetim giderleri
daki gibidir:

Genel yöneitm giderleri 31 Mart 2010 31 Mart 2009
Personel giderleri 1.380.947 1.184.368
-Ücretler 988.306 853.329
-Personel sigorta giderleri 222.571 178.400
-Personel yemek giderleri 72.778 59.405
-Personel servis giderleri 47.452 29.086
-Di er personel giderleri 49.840 64.148
Kira giderleri 358.815 198.326
Amortisman ve itfa giderleri 119.035 54.538
Vergi resim ve harçlar 114.875 70.390

ar dan sa lanan fayda ve hizmetler 95.875 29.656
T.Halk Bankas  A  ortak gider kat m pay  kar 91.256 74.000
Elektrik, su ve telefon giderleri 76.758 39.825
Komisyon giderleri 66.232 26.726
Posta giderleri 41.293 20.427
Denetim ve dan manl k giderleri 21.572 19.948
Di er 158.634 203.589
Toplam 2.525.292 1.921.793

31 Mart tarihlerinde sona eren üç ayl k ara hesap dönemlerine ait pazarlama, sat  ve da m
giderleri a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Mart 2009
Pazarlama,sat  ve da m giderleri
Borsa pay  giderleri 345.755 82.264
Veri ekran giderleri 123.563 105.699
Sponsorluk giderleri 62.500 62.500
Reklam, ilan ve aidat giderleri 17.449 2.141
nternet ve web sitesi giderleri 14.298 5.808

Temsil & a rlama giderleri 8.956 5.748
Borsa ve birlik aidatlar 6.079 3.662
Di er 19.794 1.063
Toplam 598.394 268.885
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16 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 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç ayl k ara hesap dönemi
içinde 119.035 TL tutar ndad r.(31 Mart 2009: 54.538 TL).31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç
ayl k ara hesap dönemi içinde k dem tazminat  kar  gideri 45.589 TL dir. zin kar  gideri
yoktur (31 Mart 2009: 30.994 TL k dem tazminat  kar  gideri , izin kar  gideri yoktur).

17 Di er Faaliyet Gelirleri ve Giderleri
31 Mart tarihlerinde sona eren üç ayl k ara hesap dönemlerine ait di er faaliyet gelirleri ve
giderleri a daki gibidir:
Di er Faaliyet Gelirleri 31 Mart 2010  31 Mart 2009
Konusu Kalmayan Kar klar 74.994 49.320
Di er Hizmet Gelirleri 996 36.143
Di er Gelir ve Karlar 701 41.346
Toplam 76.691 126.809

18 Finansal Gelirler/(Giderler)
31 Mart tarihlerinde sona eren üç ayl k ara hesap dönemlerine ait finansal gelirler ve giderler

daki gibidir:

Finansal gelirler 31 Mart 2010  31 Mart 2009
Mevduat faiz gelirleri 607.154 715.693
Hisse senedi de erleme farklar 55.000 --
Devlet tahvili/hazine bonosu reeskont gelirleri 16.405 --
Di er 10.413 2.519
Toplam 688.972 718.212

Finansal giderler 31 Mart 2010  31 Mart 2009
Kredi faiz giderleri 190.722 114.781
Devlet tahvili/hazine bonosu reeskont giderleri -- 444.045
Di er -- 3.465
Toplam 190.722 562.291
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19 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri

31 Mart 2010 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’ncü 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 rlanmalar  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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19 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri (devam )
da dökümü verilen mutabakat, 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 dönemlerinde toplam vergi

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

31 Mart 2010 31 Mart 2009
Vergi öncesi kar 4.008.544 1.317.802
Yasal vergi oran %20 % %20 %
Yasal oran kullan larak hesaplanan
kurumlar vergisi 801.709 20 263.560 20
Kanunen kabul edilmeyen giderler 1.947 -- 3.995 --
Vergiden muaf gelirler (13.508) -- (18.065) (1)
Vergi gideri 790.148 20 249.490 19

31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 sona eren hesap dönemlerinde gelir tablosundaki vergi gideri
daki kalemlerden olu mu tur:

31 Mart 2010 31 Mart 2009
Cari dönem vergi gideri 776.692 370.107
Ertelenen vergi gideri / (geliri) 13.456 (120.617)
Vergi gideri 790.148 249.490

31 Mart 2009 ve 31 Aral k 2009 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. Kurumlar
vergisi hesab n hareketleri a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Önceki dönemden devir 511.144 --
Cari dönem kurumlar vergisi kar 776.692 2.299.830
Pe in ödenen vergiler (91.431) (49.176)
Ödenen kurumlar vergisi (511.144) (1.739.510)
Vergi yükümlülü ü 685.261 511.144

Ertelenen vergi
Ertelenen 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 Ertelenen vergi
yükümlülü ü veya alaca , söz konusu geçici farkl klar n ortadan kalkaca  ilerideki
dönemlerde geçerli olaca  tahmin edilen vergi oranlar  dikkate al narak ili ikteki finansal
tablolara yans lmaktad rlar.
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19 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri (devam )

Ertelenen vergi (devam )
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla net ertelenen vergi varl klar  ve borçlar
olu turan kalemler a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Ertelenen vergi varl klar
zin kar 43.735 --

dem tazminat  kar 28.604 16.578
üpheli alacak kar 2.534 2.488

Maddi ve maddi olmayan duran varl k
amortismanlar n Vergi Kanunlar  ile yöntem
farklar 563 --
Finansal varl k de er dü üklü ü -- 395
Önceki döneme ait finansal varl k de er art  iptali -- 67.726
Toplam ertelenen vergi varl klar 75.436 87.187

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl k
amortismanlar n Vergi Kanunlar  ile yöntem
farklar (14.723) (10.190)
Finansal varl k de er art (11.100) (14)
Konusu kalmayan kar klar -- (13.914)
Toplam ertelenen vergi yükümlülü ü (25.823) (24.118)
Net ertelenen vergi varl 49.613 63.069

20 Hisse Ba na Kazanç
Hisse Ba na Kazanca ili kin 33 no’lu Türkiye Muhasebe Standard ’n n (“TMS 33”) üçüncü
paragraf  uyar nca haz rlanmam r.

21 li kili Taraflardan Alacaklar ve li kili Taraflara Borçlar
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla, ili kili taraflardan alacaklar ve borçlar

daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Nakit ve nakit benzerleri
T.Halk Bankas  A 9.482.405 12.331.861
Toplam 9.482.405 12.331.861

li kili Taraflardan Ticari Alacaklar 31 Mart 2010 31 Aral k 2009
T.Halk Bankas  Sermaye Piyasas lem
Müdürlü ü 173.116 174.917
Halk Yat m A  B tipi Likit Fon 151.969 161.711
Halk Yat m A MKB 30  Endeks Fon 2.216 --
Toplam 327.301 336.628
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21 li kili Taraflardan Alacaklar ve li kili Taraflara Borçlar (devam )

li kili Taraflara Borçlar 31 Mart 2010 31 Aral k 2009

Birlik Sigorta A 77.109 73.998
ubelere ödenecek B tipi Fon komisyonlar 15.418 16.171

Toplam 92.527 90.169

li kili Taraflarla lemler

31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait ili kili taraflarla
lemler a daki gibidir:

li kili taraflardan elde edilen gelirler: 31 Mart 2010 31 Mart 2009
Fon gelirleri 477.414 429.272
Dan manl k geliri 75.000 --
Mevduat faiz gelirleri 27.982 295.907
Toplam 580.396 725.179

li kili taraflara ödenen giderler: 31 Mart 2010 31 Mart 2009
Kira giderleri 276.815 85.247
Sponsorluk giderleri 250.000 250.000
Kullan lan kredi faiz gideri 189.710 26.883
Komisyon giderleri 42.495 50.029
Kat m pay  giderleri 28.590 --
Prim giderleri 15.129 --
Banka masraflar 1.760 --
Toplam 804.499 412.159

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde irket üst yönetimine ödenen ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam  109.465 TL’dir (31 Mart 2009: 96.799 TL).
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22 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.

22.1 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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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam )
22.1 Kredi riski (devam )

Finansal araç türleri itibar yla maruz kal nan kredi riskleri:

Alacaklar

Ticari Alacaklar Di er Alacaklar

Cari Dönem
li kili
Taraf

Di er
Taraf

li kili
Taraf

Di er
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Finansal
Yat mlar

Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) 327.301 30.311.746 -- 297.733 29.251.280 1.136.664

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm -- 30.084.368 -- 290.659 -- 1.136.664
A Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam
finansal varl klar net defter de eri 327.301 30.219.470 -- 297.733 29.251.280 1.136.664
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 -- 92.276 -- -- -- --
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm 92.276
D De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de eri -- -- -- -- -- --
E Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- --

Alacaklar

Ticari Alacaklar Di er Alacaklar

Önceki Dönem
li kili
Taraf

Di er
Taraf

li kili
Taraf

Di er
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Finansal
Yat mlar

Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) 336.628 24.882.977 -- 273.813 37.257.716 119.211

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm 24.754.811 104.402 119.211
A Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam
finansal varl klar net defter de eri 336.628 24.790.706 -- 273.813 37.257.716 119.211
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 -- -- -- -- -- --
E Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- --

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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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam )
22.2 Likidite riski

31 Mart 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 18.643.974 18.643.974 18.643.974 -- -- --
Finansal borçlar 16.377.953 16.377.953 16.377.953 -- -- --
Ticari borçlar 1.649.887 1.649.887 1.649.887 -- -- --
Di er borçlar 616.134 616.134 616.134 -- -- --

31 Aral k 2009 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 22.324.274 22.324.274 22.324.274 -- -- --
Finansal borçlar 19.422.105 19.422.105 19.422.105 -- -- --
Ticari borçlar 2.420.628 2.420.628 2.420.628 -- -- --
Di er borçlar 481.541 481.541 481.541 -- -- --

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihleri itibar yla irket’in Tebli  34 kapsam nda likidite
yükümlülü ü a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Dönen Varl klar (A) 72.175.055 70.377.528

sa Vadeli Borçlar (B) 31.053.379 32.909.098
Dönen Varl klar/ K sa Vadeli Borçlar (A/B) 2,32 2,14

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

22.3 Piyasa riski

Kur riski

31 Mart 2010 tarihi itibar yla irket’in yabanc  para varl k ve yükümlülükleri bulunmamaktad r
(31 Aral k 2009: Yoktur).
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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam )
22.3 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
31 Mart 2010

Sabit faizli finansal araçlar 29.218.441
Gerçe e uygun de er fark  kar zarara yans lan
finansal varl klar 470.256Finansal Varl klar
Bankalardaki vadeli mevduat 28.748.185

Finansal yükümlülükler --
De ken faizli finansal araçlar --

Finansal varl klar --
Finansal yükümlülükler --

Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aral k 2009

Sabit faizli finansal araçlar 36.846.998
Gerçe e uygun de er fark  kar zarara yans lan
finansal varl klar 27.051Finansal Varl klar Bankalardaki vadeli mevduat 36.819.947

Finansal yükümlülükler --
De ken faizli finansal araçlar --

Finansal varl klar --
Finansal yükümlülükler --

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. 31

Mart 2010 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 ndaki etkisi

daki tabloda sunulmu tur. Duyarl k analizi, ayn  esaslara göre 2009 y  için de
uygulanm r.

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

31 Mart 2010
Borçlanma senetleri 4.703 (4.703) 4.703 (4.703)

31 Aral k 2009
Borçlanma senetleri (271) (271) (271) (271)
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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam )
22.4 Sermaye Yönetimi

31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 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

’de türev araçlar n al m sat na arac k için sahip olmas  gereken asgari özsermaye
yükümlülü ü s ras yla 503.750 TL ve 501.500 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 31 Mart 2010 tarihi itibar yla sahip oldu u sermaye yeterlili i taban  41.712.065 TL
(31 Aral k 2009: 39.078.265 TL) ’dir. 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

31 Mart 2010 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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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam )

22.4 Sermaye Yönetimi (devam)
31 Mart 2010 ve 31 Aral k 2009 tarihi itibar yla Tebli  34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan
risk kar  a daki gibidir:

31 Mart 2010 31 Aral k 2009
Pozisyon riski 3.713.533 3.100.193
Kar  taraf riski 10.818 12.438
Döviz kuru riski -- --
Yo unla ma riski -- --
Toplam risk kar 3.724.351 3.112.631

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
daki tabloda gerçe e uygun de er ile de erlenen finansal araçlar n, de erleme yöntemleri

verilmi tir. Seviyelere göre de erleme yöntemleri u ekilde tan mlanm r:

Seviye 1: Özde  varl klar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kay tl  (düzeltilmemi ) fiyatlar;

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kay tl  fiyatlar d nda kalan ve varl klar ya da borçlar aç ndan
do rudan (fiyatlar arac yla) ya da dolayl  olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle)
gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

Seviye 3: Varl k ya da borçlara ili kin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan
veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).

31 Mart 2010 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal yat mlar 1.136.664 -- -- 1.136.664
1.136.664 -- -- 1.136.664

31 Aral k 2009 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal yat mlar 119.211 -- -- 119.211
119.211 -- -- 119.211

23 Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan hususlar
Yoktur.


