2009 YILI
FAALİYET
RAPORU

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31.05.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına
yetki verilmesi,
2. Şirketin 2009 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu
ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
konusunda karar alınması,
4. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde
etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri
konusunda karar alınması,
6. Denetçilerin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar
alınması,
7. Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yeni Denetçilerin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar
alınması,
11. Yönetim Kurulunca 31.12.2012 tarihine kadar görev yapmak üzere belirlenen bağımsız dış
denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi
verilmesi,
13. Şirketin Kar Dağıtım ve Bilgilendirme Politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen
hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
15. Dilekler ve öneriler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Sayın Pay Sahiplerimiz,
2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile bilanço ve kar-zarar
hesaplarını inceleme ve onaylarınıza sunarken, toplantımızı onurlandıran ortaklarımızı,
temsilcilerini ve konuklarımızı saygı ile selamlarım.
2008 yılında finansal piyasalarda başlayıp daha sonra reel kesimi de etkilemeye başlayan “yüzyılın
krizi”, 2009 yılına damgasını vurmuştur. Tüm dünyayı etkileyen kriz, kendini özellikle büyük
ekonomilerde daralma olarak göstermiştir.
Krizden etkilenen bölgelerin başını çeken grup Avro bölgesi olmuştur. Ülkeler, küresel krizden çıkışı
hızlandırmak amacıyla hazırlanan büyük tutarlardaki teşvik paketlerini uygulamayı sürdürmüş; IMF,
küresel krizin etkilerini azaltmak amacıyla bazı ülkelere önemli kredi desteği sağlamıştır.
2009 yılının son çeyreğinde, küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette en şiddetli
küçülmenin yaşanmasına yol açan derin küresel ekonomik krizin ardından, geniş kapsamlı ve etkili
kamusal müdahalelerin efektif talebi canlandırması ve finansal piyasalarda hüküm süren belirsizlik
ve sistemik riskleri hafifletmesi ile yeniden ekonomik büyüme sürecine girilmiştir.
2010 yılının dünyada ve Türkiye'de krizden çıkış ve normale dönme çabalarıyla geçmesi
muhtemeldir. Ancak küresel finansal sistemdeki sorunların hafiflemiş olmakla beraber sürüyor
olması, krize karşı hükümetlerce alınan mali ve parasal önlemlerin tedrici bir şekilde devreden
çıkarılması zorunluluğunun bulunması ve varlık fiyatlarında keskin düşüş yaşanmış olan ülkelerde
servet kaybına uğrayan hane halklarının tasarruf amacıyla taleplerini düşük düzeyde tutma ihtiyacını
hissedecek olması gibi nedenlerle, 2009 yılının son çeyreğinden itibaren belirginlik kazanan
ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi beklenmektedir.
Türkiye sahip olduğu genç nüfusu, gelişmekte olan ekonomisi ve artan kişi başı gelir oranları ile pek
çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe yatırımların uzun vadede potansiyel getiriler
sağlayacağı bir ülkedir.
Gelişmiş ülkelerdeki GYO piyasası ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki GYO sektörü henüz oldukça
küçüktür. Gündemdeki halka arzların gerçekleşmesiyle, önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki GYO
sayısında ve GYO’ların portföy büyüklüklerinde artış olması ve bu durumun yabancı yatırımcıların
ilgilerinin Türkiye’ye yönelmesinde olumlu rol oynaması beklenmektedir.
Önümüzdeki dönemde kurumsal kimlikleri ile planlı gayrimenkul yatırımlarını teşvik edecek olan
GYO’lar ile hem sektördeki likidite, güvenlik, şeffaflık ve performans artacak, hem de finansman
problemi yaşayan gayrimenkul sektörüne kaynak yaratılacaktır.
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TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu dönemde, kurucusu olan TSKB’den aldığı güç ve destek
ile, sektörde uzman, güvenilir ve öncü bir rol üstlenme vizyonuna bağlı olarak başlattığı yatırım
faaliyetlerine hız kesmeden devam etmiştir. Bu çerçevede, İstanbul Pendik’teki Pendorya Alışveriş
Merkezi’ni tamamlayarak 17 Aralık 2009 tarihinde resmen işletmeye almıştır. 2009 yılında toplam
varlıklarımız %60, gayrimenkul portföyümüz %84 büyümüştür.
Özellikle kira getirili ticari gayrimenkul ağırlıklı olmak üzere, çeşitli alanlardaki yatrım ve proje
geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu vesile ile, bu sonuçlara ulaşılmasındaki katkılarından dolayı çalışanlarımıza teşekkür eder, Genel
Kurulumuzu onurlandıran değerli Pay Sahiplerimize saygılar sunarım.

A. Orhan Beşkök
Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞİRKET PROFİLİ
TSKB GYO, Türkiye’nin ilk ve en büyük özel sermayeli kalkınma bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş’nin iştiraki olarak 2006 yılının başında kurulmuştur.
 Kurumsal Yatırımcı Kimliği
Şirket, gayrimenkul yatırımlarının likit bir sermaye piyasası aracı olarak gelişmesine katkı
sağlamak hedefiyle ve TSKB’nin 60 yılık kurumsal yaklaşımlarından aldığı destek ile güvenilir bir
iş ortağı ve uzmanlığa değer veren bir yatırımcı kimliğini taşımaktadır.
 Büyüme Odaklı Yatırım Stratejisi
2006 yılındaki kuruluşundan bu yana yaptığı yatırımlarla gerek kiralanabilir alanını gerekse
toplam varlıklarını sürekli büyütmeyi başarmış olup, gelecekte de sürdürülebilir ve sürekli bir
büyüme sağlama hedefine odaklanmıştır.
 Sağlam ve Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul Portföyü
TSKB GYO’nun gayrimenkul portföyü, düzenli kira geliri getiren ve değer artış potansiyeline sahip
ofis binaları ve alışveriş merkezinin yanı sıra otel geliştirme ve diğer yatırım çalışmaları ile ticari
ve sosyal açılardan sürdürülebilir projelerden oluşmaktadır.
 Proje Geliştirme Vizyonu
Şirket, bünyesinde sürdürdüğü proje geliştirme çalışmaları ile. bir yatırımın fikir aşamasından
işletmeye alınmasına kadar geçen süreci sağlam adımlarla yürüterek azami getiri sağlamayı
hedefleyen ve hazır gayrimenkullerden ziyade proje geliştirmeye odaklanan bir yatırım stratejisi
izlemektedir.
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MALİ GÖSTERGELER
TSKB GYO’nun toplam varlıkları, kuruluşundan bu yana yapmakta olduğu yatırımlarla, önemli bir
artış göstermiştir. 2006 yılında 12 milyon TL olan toplam varlıklar, 2009 yılı sonunda 298 milyon
TL’ye yükselmiştir.
Varlıkların %94’ü Şirketin faaliyet konusuna uygun olarak gayrimenkullerden meydana gelmektedir.

Şirketin özkaynakları, nakit sermaye artırımları ve elde edilen dönem karları sayesinde 2009 yılı
sonunda 164 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirketin ödenmiş sermayesi 2009 sonu itibariyle 100 milyon
TL’dir.
TSKB GYO’nun net karı, Pendik Pendorya Alışveriş Merkezi projesinin 2009 yılı sonunda
tamamlanması sayesinde önemli bir artış kaydetmiştir.
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YÖNETİM YAPISI
Yönetim Kurulu Üyeleri
A. Orhan Beşkök
Ömer Eryılmaz
Ufuk Bala Yücel
E. Estel Gürdoğan
Hakan Aygen
Meltem Gülsoy
Tevfik Yavuz İşbakan
Muammer Akyüz
Hasan Eskil
M. Atakan Yumrukçal

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (31.03.2009 – 30.12.2009 arası)
Yönetim Kurulu Üyesi (05.01.2010’dan itibaren)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (31.03.2009 - 16.04.2010 arası)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (31.03.2009 - 16.04.2010 arası)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (16.04.2010’dan itibaren)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (16.04.2010’dan itibaren)

Denetçiler
B. Gökhan Çanakpınar
Yael Taronto
Şirket Yönetimi
Korkut Ün
F. Aslı Yılmaz

Genel Müdür
Yatırımlar Müdürü

Organizasyon Şeması

Genel Müdür

Yatırımlar

Pay Sahipleri ile
İlişkiler

Proje Geliştirme
Proje Yönetim
Varlık Yönetim

Yatırımcı İlişkileri
Finansman
Uyum
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Mali-İdari İşler

Muhasebe
Bütçe ve Planlama
Raporlama
İdari İşler

GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ
TSKB GYO A.Ş. portföyünü, düzenli kira getirisi ve değer artışı ile yüksek kazançlar sağlayacak ticari
gayrimenkullerden oluşturmayı ana yatırım politikası olarak belirlemiştir. Proje değerlendirme
çalışmaları İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun gelişmekte olan merkezlerini de kapsamaktadır.
Sürdürülebilirlik, TSKB GYO A.Ş.’nin gayrimenkul yatırımlarında göz önünde bulundurduğu en
önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Proje geliştirme süreçlerinde geçici ve kısa vadeli çözümler
yerine, çağdaş ve farklı olduğu kadar ticari, sosyal ve çevresel açılardan da sürdürülebilir
yatırımların hayata geçirilebilmesi için çaba göstermek Şirketin ana ilkesidir.

TSKB GYO’nun Gayrimenkul Portföyü’nde, İstanbul-Kabataş, Fındıklı’daki yaklaşık 17.600 m2 kapalı
alana sahip iki ofis binası, İstanbul Karaköy’de bulunan Tahir Han ofis binası, Pendik’te D100 (E-5)
Karayoluna cepheli yaklaşık 80.000 m2 kapalı alan ve 30.200 m2 kiralanabilir alana sahip Pendorya
Alışveriş Merkezi ve Adana şehir merkezinde yer alan yaklaşık 3.600 m2 büyüklüğündeki arsa
bulunmaktadır.
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Binalar
Fındıklı Ofis Binaları
Şirketimiz 2007 yılının sonunda, İstanbul Fındıklı’da halen TSKB’nin ve diğer bazı bağlı şirket ve
kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürdüğü iki ofis binasını 64 milyon YTL bedelle satın alarak
gayrimenkul portföyüne katmıştır.
Şirketimiz de halen bu binaların içinde çalışmalarını sürdürmektedir. SPK lisanslı değerleme
kuruluşu Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan Aralık 2009 tarihli değerleme raporuna
göre Fındıklı Ofis Binalarının toplam değeri 73,6 milyon TL olarak tespit edilmiştir.

Tahir Han
Şirketimizin gayrimenkul portföyünde bulunan diğer bir gayrimenkul, İstanbul Karaköy’de Rıhtım
Caddesi’nde bulunan Tahir Han isimli ofis binasının 106/144 hissesidir. Söz konusu gayrimenkul
1935 yılında inşa edilmiştir.
Zemin kat, asma kat ve 6 normal kattan oluşan bina, 3.200 m² brüt inşaat alanına sahiptir. Şu anda
bazı katları kiracılar tarafından kullanılmakta olan binanın 2. katından itibaren deniz manzarası
mevcuttur. Gayrimenkul, konumu itibariyle, yakın gelecekte farklı kullanım alanlarına yönelik proje
geliştirmeye de olanak sağlamaktadır.
Şirketin kuruluşunda TSKB A.Ş. tarafından ayni sermaye olarak koyulan gayrimenkulün hissemize
tekabül eden değeri, SPK lisanslı değerleme kuruluşu Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından
yapılan Aralık 2009 tarihli değerleme raporuna göre 5,9 milyon TL olarak tespit edilmiştir.
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Alışveriş Merkezi
Pendik Pendorya AVM
İstanbul Pendik’te D100 (E-5) Karayolu yan yol üzerinde bulunan alışveriş merkezi, D100
Karayolunun TEM Bağlantı yolu ile kesiştiği noktada (Pendik Tersane Kavşağı) konumlanmaktadır.
Arsa alanı yaklaşık 23.000 m2 dir. Alışveriş merkezi, Pendik sahiline 1,5 km, Pendik merkezine 3,5
km ve Sabiha Gökçen Havaalanına 8 km mesafededir.
Pendik İlçesi, yeni konut bölgeleri, marina, üniversite, teknopark ve fuar alanı gibi yatırımlar ile
İstanbul’un doğu yakasında hızlı bir gelişim trendi göstermektedir. Nüfus ve konut fiyatlarındaki
artışlar İstanbul ortalamalarının üzerindedir ve yakın çevrede sanayiden hizmete doğru hızlı bir
yapısal değişim gözlenmektedir.
Arsa üzerinde yaklaşık 80.000 m2 kapalı alan, 30.200 m2 kiralanabilir alan, 104 Mağaza ve 1000 araç
kapasiteli otoparka sahip Pendorya Alışveriş Merkezi inşaatı 2009 yılının son çeyreğinde
tamamlanarak 17 Aralık 2009'da hizmete açılmıştır. Yapı kullanma izin belgesi 14.12.2009 tarihinde
alınmıştır. Alışveriş merkezindeki mağazaların kiralanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup,
yıl sonu itibariyle kiralanma oranı %76 olmuştur. Kiralanma oranı bölgeye olan ilgi sayesinde gün
geçtikçe artmaktadır.

Pendorya Alışveriş Merkezi'nin değeri, SPK lisanslı değerleme kuruluşu Elit Gayrimenkul Değerleme
A.Ş. tarafından hazırlanan Aralık 2009 tarihli değerleme raporuna göre 187,8 milyon TL olarak
tespit edilmiştir.
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Arsalar
Adana Arsası
Adana’nın Seyhan İlçesi’nde bulunan ve şehrin merkezi bir konumunda yer alan 3.600 m2
büyüklüğündeki arsanın ½ hissesi 6 Kasım 2007 tarihinde satın alınarak Şirketimizin gayrimenkul
portföyüne katılmıştır.

Arsa üzerinde, diğer yarı hissenin sahibi olan arsa sahibi grup ile birlikte yaklaşık 20.000 m2 kapalı
alana sahip ve 200 odalı bir şehir oteli projesi geliştirilmektedir. Projelendirme çalışmaları ve otelin
işletmesini üstlenecek gruplarla müzakereler halen devam etmektedir. Arsa’nın ekspertiz değeri,
Tadem Değerleme tarafından hazırlanan Aralık 2009 tarihli değerleme raporuna göre 11,6 milyon
TL’dir.
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ŞİRKETİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KARŞISINDAKİ DURUMU
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kurumsal yönetim yaklaşımı, temel olarak eşitlik,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur.
Buna göre Şirket, eşitlik kavramı altında Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay ve menfaat
sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi ilke edinmiştir. Ortaklık ile
ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve
yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımı benimsemektedir.
Ayrıca, hesap verebilirlik yaklaşımını benimseyen Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirkete ve pay
sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu mevcuttur. Sorumluluk yaklaşımı uyarınca Şirket
yönetimi, Şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata, Ana Sözleşmeye ve Şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yürütülmesine ilişkin sorumluluğunu yerine getirmeyi taahhüt
etmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine göre rüçhan hakkı tanıyan hisse senedi sahibi hissedarlara Şirket
yönetiminde borsada işlem gören halka açık senetlerin sahiplerinin adil bir şekilde temsil
edilmelerine halel getirecek bir aday gösterme imtiyazı tanınamaz. Ancak, GYO Tebliğine aykırı
olmamak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde A ve B Grup hisselerine yönetim kurulu
üyelerinin seçimi hususunda aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, uygulamalar hissedarların hisselerini serbest bir şekilde
devretmelerini engelleyecek nitelikte olmamalıdır. Bu bağlamda esas sözleşme de hisse devrini
kısıtlayıcı hükümler içermemelidir. GYO Tebliği uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7. maddesine
göre, Lider Sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden paylar, payların halka arz suretiyle
satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Payların halka arzdan
önce devri, devredilecek payların oranına bakılmaksızın Kurul onayına tabidir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, azınlık pay sahiplerinin yönetim kuruluna temsilci
göndermelerini temin etmek amacıyla esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilir.
Ortaklığın Ana Sözleşmesi’nde bu yönde bir düzenleme mevcut değildir.
Ortaklık Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer tüm maddelerine uymak konusunda azami gayreti
göstermektedir. Halka açılma sonrası dönemde SPK Mevzuatı gereği düzenlenecek Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Ortaklığın kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumu belirli
periyotlarla, ayrıca kamuya duyurulacaktır.
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TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2009 YILI DENETÇİ RAPORU

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Pay Sahipleri Genel Kurulu’na,
Türk Ticaret Kanunu ile TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Ana Sözleşmesi hükümlerine göre
yaptığımız inceleme sonuçları aşağıda sunulmuştur:
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 31.12.2009 tarihi itibari ile yürürlükteki
mevzuat ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenmiş bilançosu, Şirketin belirlenen tarihteki
gerçek mali durumunu, 2009 yılına ait kar-zarar hesabı gerçek faaliyet sonucunu göstermekte ve karın
dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ana
sözleşmesi hükümlerine uygun bulunmaktadır.
Bilanço ve kar-zarar hesabının onaylanmasını arz ederiz.
12 Mayıs 2010

Denetçi
Yael Taranto
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Denetçi
B.Gökhan Çanakpınar

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2009 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÖNERİSİ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No: 27 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim
Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin olarak aldığı 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararının 1.
maddesinin D alt maddesi uyarınca, Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına
göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasını; SPK Mevzuatı kapsamındaki
Seri:XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre hesaplanmış, 55.346.022 TL tutarındaki 2009 yılı net karının,
Ana Sözleşmemizin 31. Maddesine ve Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak, Olağanüstü Yedek
Akçe olarak belirlenmesini ve buna göre hazırlanmış aşağıdaki Kar Dağıtım Tablosunu onaylarınıza
sunarız.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

100.000.000

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

152.670

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
3.

Dönem Kârı

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

5.

Net Dönem Kârı ( = )

6.
7.

8/(c).

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

55.346.022

-1.439.801,07

0

0

55.346.022

-1.439.801,07

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

0

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

0

0

55.346.022

-1.439.801,07

8/(a). Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate
Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)
8/(b).

Yoktur.

Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)

52.805.173

Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)

756.228

8/(d). Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate
Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)
9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

10.

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar
eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

11.

Ortaklara Birinci Temettü

3.297.077
0
3.297.077
0

-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
Temettü

0

13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e
temettü

0

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0
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15.

Ortaklara İkinci Temettü

0

16.

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

0

17.

Statü Yedekleri

0

0

18.

Özel Yedekler

0

0

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

55.346.022

0

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

0

0

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU

BRÜT

NET

TOPLAM
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET
TEMETTÜ TUTARI
EDEN TEMETTÜ
(TL)
TUTARI (TL)
ORAN (%)

A

0

0

0

B

0

0

0

C

0

0

0

TOPLAM

0

0

A

0

0

0

B

0

0

0

C

0

0

0

TOPLAM

0

0

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KAR PAYI
TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR
DÖNEM KÂRINA ORANI (%)

0

0
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TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009
HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
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BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu‟na
1.

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟nin (“ĠĢletme”) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir
tablosunu, özkaynak değiĢim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
2.

ĠĢletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu‟nca (“SPK”) yayımlanan
finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir
Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını,
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında
görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve
bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim
kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık
içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize
göre yapılmıĢtır. Bu risk değerlendirmesinde, ĠĢletme‟nin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek
değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, ĠĢletme
yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi
ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca ĠĢletme yönetimi tarafından benimsenen
muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir
bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün
oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz.
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Görüş
4.

GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟nin
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akımlarını, SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama
standartları (bakınız Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Alper Önder, SMMM
Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi
Ġstanbul, 29 Ocak 2010
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TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
31 ARALIK 2009 TARĠHLĠ BĠLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Cari Dönem
31 Aralık 2009

Önceki Dönem
31 Aralık 2008

7.688.225

34.082.693

4

3.744.835

23.845.013

5
7
12

840.794
3.102.596

489.300
7.584
9.740.796

290.663.216

152.327.395

278.975.800
25.429
11.661.987

75.580.000
76.728.923
18.472

298.351.441

186.410.088

20.430.874

7.113.668

12.163.009
4.397.393
8.686
3.861.786

2.040.588
21.756
156.070
1.934
4.893.320

113.787.844

70.509.719

113.699.428
304
8.602
79.510

70.508.220
289
1.210
-

164.132.723

108.786.701

100.000.000
152.670
8.634.031
55.346.022

100.000.000
43.301
5.680.434
3.062.966

298.351.441

186.410.088

Dipnot
referansları
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
- Alım-satım amaçlı menkul kıymetler
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

8
9
12

Toplam varlıklar
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- ĠliĢkili taraflara borçlar
- Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Diğer yükümlülükler

6, 21
6
7
11
12

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- ĠliĢkili taraflara borçlar
- Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Diğer yükümlülükler

6, 21
6
11
12

Özkaynaklar
ÖdenmiĢ sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıl karları
Net dönem karı

13
13
13

Toplam kaynaklar
KarĢılıklar, koĢullu varlık ve yükümlülükler

10

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnot
referansları

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2009

Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2008

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER :
ESAS FAALĠYET GELĠRĠ
SatıĢ gelirleri (net)
SatıĢların maliyeti (-)

14
14

Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

15
15
16
16

Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

17
18

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri

19

Sürdürülen faaliyetler dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Hisse baĢına kazanç

20

4.723.321
(694.651)

6.047.902
(1.848.740)

4.028.670

4.199.162

(1.749.342)
(899.286)
52.632.236
(41.573)

(1.163.101)
(136.876)
6.253.358
(114.380)

53.970.705

9.038.163

1.676.424
(301.107)

802.607
(6.777.804)

55.346.022

3.062.966

-

-

55.346.022

3.062.966

-

-

55.346.022

3.062.966

0,5535

0,0397

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını
oluĢtururlar.
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TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

ÖdenmiĢ
sermaye

Kardan ayrılan
kısıtlanmıĢ yedekler

GeçmiĢ yıllar
karları

Net dönem
karı

Özkaynak
toplamı

75.000.000

32.196

1.665.347

4.026.192

80.723.735

25.000.000

4.015.087
-

(4.026.192)
3.062.966

25.000.000

-

11.105
-

31 Aralık 2008

100.000.000

43.301

5.680.434

3.062.966

108.786.701

1 Ocak 2009

100.000.000

43.301

5.680.434

3.062.966

108.786.701

-

109.369
-

2.953.597
-

(3.062.966)
55.346.022

55.346.022

100.000.000

152.670

8.634.031

55.346.022

164.132.723

Dipnot
referansları
1 Ocak 2008
Sermaye arttırımı
Transferler
Net dönem karı

Transferler
Net dönem karı
31 Aralık 2009

13
13
13

13
13

-

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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3.062.966

TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
NAKĠT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2009

Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2008

55.346.022

3.062.966

(52.048.945)
(825.299)
(542.898)
250.597
14.308
7.392
8.686

(6.253.358)
6.777.804
(802.607)
770.247
11.588
(2.515)
1.934

2.209.863

3.566.059

ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler

(2.061.860)

(12.192.654)

Menkul kıymetlerdeki değiĢim
Ticari alacaklardaki değiĢim
Diğer duran/cari varlıklardaki değiĢim
Diğer yükümlülüklerdeki değiĢim
Ticari borçlardaki değiĢim

489.300
(833.210)
(5.005.315)
(953.958)
4.241.323

2.959.567
(6.433)
(9.219.274)
2.686.538
(8.613.052)

Dipnot
referansları
ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı
Vergi öncesi kar ile iĢletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit giriĢleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artıĢları
Kur farkı (gelirleri)/giderleri, net
Faiz gelirleri, net
Alınan faizler
Amortisman
Kıdem tazminatı karĢılığı
KullanılmamıĢ izin karĢılığı

8
17,18
17
9
11
11

Varlık ve yükümlülüklerdeki değiĢimler öncesi net nakit

Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) net nakit akımları
Maddi duran varlıklara ilaveler
Maddi duran varlıklardan çıkıĢlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden çıkıĢlar
Yatırım amaçlı gayrimenkul artıĢları

9
9
8
8

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansal borçlardaki değiĢim
Finansal kiralama borçlarındaki değiĢim
Sermaye artıĢı

6
6
13

Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalıĢ)/artıĢ
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baĢı bakiyesi
Nakit ve nakit benzeri değerlerin
dönem sonu bakiyesi

4

148.003

(8.626.595)

(35.182)
2.514.080
(77.136.567)

(33.004.597)
1.603.112
(81.642)

(74.657.669)

(31.483.127)

54.431.229
(21.741)
-

35.404.915
(116.019)
25.000.000

54.409.488

60.288.896

(20.100.178)

20.179.174

23.845.013

3.665.839

3.744.835

23.845.013

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını
oluĢtururlar.
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1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟nin (“ġirket”) ana faaliyet konusu gayrimenkul
portföyü oluĢturmak ve bunu geliĢtirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapmaktır. ġirket, 3 ġubat 2006 tarihinde kurulmuĢtur.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle çalıĢan sayısı 9 (2008: 8)‟dur. ġirket‟in merkez ofisi Meclisi
Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No:1 34427 Fındıklı - Ġstanbul, Türkiye adresine kayıtlıdır.
ġirket %96 oranında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.'nin ("TSKB") iĢtiraki olup, tescili 3
ġubat 2006 tarihinde gerçekleĢmiĢtir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği"nin ("Tebliğ") o tarihte yürürlükte bulunan ilgili maddesi
uyarınca, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sermaye miktarlarına göre değiĢen süreler içinde
ödenmiĢ sermayelerinin en az %49'unu temsil eden halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda
alınması talebiyle SPK'ya baĢvurmak zorunda olduklarından, ġirket için ilgili süre 3 ġubat 2007
tarihinde dolmakla birlikte, ġirket, içinde bulunulan ve beklenen piyasa koĢulları ile ilgili genel risk
algılamalarını göz önünde bulundurarak, halka arz süresinin bir yıl uzatılması için 30 Ocak 2007
tarihinde SPK'ya baĢvurmuĢ ve 12 Mart 2007 tarihinde süre uzatımı ile ilgili onay yazısını almıĢtır.
ġirket'in 2007 yılında ödenmiĢ sermayesinin 10.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye artırılmasına
yönelik izin baĢvurusuna istinaden, SPK, 17 Aralık 2007 tarihinde ġirket'e gönderdiği yazıda, 19
Nisan 2007 tarihli SPK kararı çerçevesinde ġirket sermayesinin 75.000.000 TL'ye artırılmıĢ olması
dolayısıyla ġirket paylarının halka arzına iliĢkin kurul kaydı baĢvurusu için son tarihin 3 ġubat
2009'a kadar uzatıldığı belirtmiĢtir.
ġirket, 24 Kasım 2008 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurul toplantısında 100.000.000 TL
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan ödenmiĢ sermayesinin,
25.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin nakden ödenerek
ortaklar tarafından hisseleri oranında karĢılanmasına karar vermiĢtir. Sermaye artırımı 28 Kasım
2008 tarihinde tescil edilmiĢ olup 3 Aralık 2008 tarihli 7202 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayınlanmıĢtır. Yine Tebliğ'in o tarihte yürürlükte olan maddesine göre, ödenmiĢ
sermayeleri 100.000.000 TL ve daha fazla olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzının,
kuruluĢlarının veya esas sözleĢme değiĢikliklerinin ticaret sicilini takip eden 5 yıl içinde
gerçekleĢeceği öngörüldüğünden, ġirket paylarının hakla arzı için son tarihin 3 ġubat 2011 olduğu,
10 Kasım 2008 tarihli yazı ile SPK tarafından ġirket'e bildirilmiĢtir.
Öte yandan, SPK tarafından "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği"nde
yapılan 31 Aralık 2009 tarihli değiĢiklikle, ani usulde kurulan veya esas sözleĢme tadili yoluyla
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüĢen ortaklıklara halka arz için sermayeye bağlı süre verilmesi
uygulamasından vazgeçilerek, ortaklıkların, kuruluĢlarının veya esas sözleĢme değiĢikliklerinin
ticaret siciline tescilini takip eden 3 ay içinde çıkarılmıĢ sermayelerinin asgari %25'ini temsil eden
paylarının halka arz edilmesi ve tüm paylarının kayda alınması talebiyle Kurula baĢvurmaları
zorunluluğu getirilmiĢtir. Bununla birlikte, henüz payları halka arz edilmemiĢ mevcut gayrimenkul
yatırım ortaklıklarının Tebliğ değiĢikliği karĢısındaki durumunu netleĢtirmek için hazırlanan geçici
maddede, Tebliğ değiĢikliğinin yayım tarihinden önce kuruluĢ veya dönüĢüm suretiyle
gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü kazanmıĢ ortaklıkların, Tebliğ değiĢikliğinin yayım
tarihinden önce kendilerine tanınan sürelerde, çıkarılmıĢ sermayelerinin asgari %25'i oranındaki
paylarının halka arz edilmesi talebiyle SPK‟ya baĢvuruda bulunmaları öngörülmüĢtür. Dolayısıyla,
son durum itibariyle, ġirket paylarının asgari %25'i oranındaki paylarının halka arzı için son kayda
alınma baĢvuru tarihi 3 ġubat 2011'dir.
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ġirket‟in yatırım amaçlı gayrimenkul portföyü ofis binası olarak kiraya verilen binalardan ve
alıĢveriĢ merkezinden oluĢmaktadır. Ġleriki dönemlerde ġirket yönetimi, faaliyetleri bu iki ana
faaliyet detayında inceleyecektir. Ancak 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sözü geçen alıĢveriĢ
merkezinin faaliyete 17 Aralık 2009 tarihinde geçmesi sebebiyle ayrıca bölümlere göre raporlama
yapılmamıĢtır.
31 Aralık 2009 tarihi ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait olarak hazırlanan finansal tablolar,
Yönetim Kurulu tarafından 29 Ocak 2010 tarihinde onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına
imzalanmıĢtır. Genel Kurul onaylanan finansal tabloları değiĢtirme yetkisine sahiptir.
2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1

SUNUMA ĠLĠġKĠN TEMEL ESASLAR

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartları
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu
Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal
tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢ olup, SPK‟nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu tebliğe
istinaden, iĢletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda,
benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Finansal tabloların hazırlanıĢ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan
edilmediğinden, finansal tablolar SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama
getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS‟nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama
Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıĢtır. Finansal tablolar ve bunlara iliĢkin dipnotlar SPK
tarafından 17 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıĢında,
tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtlara SPK‟nın Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği‟ne uygunluğun sağlanması açısından
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak TL olarak hazırlanmıĢtır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca
ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Yeni Türk Lirası
(“YTL”) ve Yeni KuruĢta (“YKr”) yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere kaldırılmıĢtır. Buna göre bir önceki para birimi olan YTL ve YKr değerleri TL‟ye ve
Kr'ye dönüĢtürülürken 1 YTL, 1 TL‟ye ve 1 YKr, 1 Kr'ye eĢit tutulmaktadır.
Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iĢlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak
ve her türlü belgenin yanı sıra ödeme ve değiĢim araçlarında Yeni Türk Lirası‟na yapılan
referanslar, yukarıda belirtilen dönüĢüm oranı ile TL cinsinden yapılmıĢ sayılmaktadır. Sonuç
olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kayıtların tutulması ve gösterimi
açısından Yeni Türk Lirası‟nın yerini almıĢ bulunmaktadır.
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2.1.2 Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baĢlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıĢtır.
2.1.3 NetleĢtirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.4 ĠĢletmenin sürekliliği
ġirket, finansal tablolarını iĢletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıĢtır.
2.2.

MUHASEBE POLĠTĠKALARINDA DEĞĠġĠKLĠKLER

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. ġirket, 1
Ocak 2008 tarihinden itibaren SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğini uygulamaya baĢlamıĢ,
karĢılaĢtırmalı finansal bilgileri de bu kapsamda yeniden sunmuĢtur. SPK‟nın Seri: XI, No: 29
tebliğinin uygulanması ġirket‟in muhasebe politikaları üzerinde önemli bir değiĢikliğe neden
olmamıĢtır.
2.2.1 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden
Düzenlenmesi
ġirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK
tarafından çıkarılan prensipler ve Ģartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPK‟nın tebliğlerine
uymaktadır.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in finansal
tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. ġirket 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanmıĢ bilançosu ile 1 Ocak - 31 Aralık
2009 hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiĢim tablosunu
ise
1
Ocak
31 Aralık 2008 hesap dönemi ile karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir. Gerek görüldüğü takdirde
cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler
yeniden düzenlenmektedir.
2.2.2 Standartlarda değiĢiklikler ve yorumlar
Yeni ya da DüzenlenmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartların ve Yorumların
Uygulanması
ġirket UMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından
yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ standartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıĢtır.

24

2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2009 yılında yürürlüğe giren ve ġirket tarafından benimsenmiĢ yeni ve değiĢtirilmiĢ
standartlar:


UFRS 7, „Finansal Araçlar - Açıklamalar‟ DeğiĢiklik, makul değer ölçümleri ile ilgili
açıklayıcı notları arttırmıĢ ve likidite riski konusunda mevcut bulunan kuralları
sağlamlaĢtırmıĢtır. DeğiĢiklik gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili sunulması gereken
açıklamaları artırmıĢtır ve bu sunumun bir hiyerarĢiye göre yapılması gerekmektedir.
DeğiĢiklik sadece ek açıklamalar getirdiği için geçmiĢ yıl kararlarına etkisi yoktur.



UMS 1, „Finansal tabloların sunumu‟ DeğiĢiklik, özsermayede kontrol gücü olmayan
paylardan kaynaklanan gelir gider değiĢikliklerinin özkaynak değiĢim tablosunda
gösterilmesini engellemekte, kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan değiĢikliklerin
ana ortaklık paylarından kaynaklanan değiĢikliklerden ayrı gösterilmesini öngörmektedir.
KarĢılaĢtırmalı bilgiler yeni standart ve uygunluk açısından yeniden düzenlenmiĢtir.
Standartlardaki değiĢiklik sadece sunuma iliĢkin olmasından ötürü birikmiĢ karlara etkisi
yoktur.



UFRS 2, „Hisse bazlı ödemeler‟ Revize edilmiĢ standart, hak ediĢ koĢulları ve iptal koĢulları
ile ilgili değiĢiklikleri içermektedir. DeğiĢiklik, hak ediĢ koĢullarının; sadece hizmet
koĢullarını ve performans koĢullarını içerdiğini belirtmektedir. Hisse bazlı ödemelerin diğer
nitelikleri hak ediĢ koĢulu olarak kabul edilmemektedir. Diğer nitelikler, çalıĢanlar ve diğer
benzeri hizmet verenler ile yapılan iĢlemlerin itfa tarihindeki gerçeğe uygun değerine dahil
edilmelidir, diğer bir deyiĢle, bu nitelikler hak edilecek kazanımların sayısını ya da itfa
tarihinden sonraki değerlemelerini etkilemez. Tüm iptaller, Ģirket ya da diğer taraflar
tarafından yapıldığına bakılmaksızın aynı Ģekilde muhasebeleĢtirilmelidir.



UMS 23, „Borçlanma maliyeti‟ aktifleĢtirilmeye baĢlama tarihi 1 Ocak 2009 ya da
sonrasında olan özellikli varlıkların borçlanma maliyetlerine bağlı olarak, borçlanma
maliyetleri doğrudan, özellikli bir varlığın iktisabı, yapımı ya da üretimi ile doğrudan
iliĢkilendirilebiliyorsa, söz konusu varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleĢtirilmesi
gerekmektedir. ġirket, daha önceki dönemlerde de özellikli varlıkların iktisabı, yapımı ya da
üretimiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen borçlanma maliyetlerini aktifleĢtirdiği için ilgili
standarttaki değiĢikliğin ġirket finansal tablolarına bir etkisi olmamaktadır.



UMS 40, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” tamamlandığında yatırım amaçlı gayrimenkul
olacak olan inĢaat halindeki gayrimenkuller UMS 40‟ın kapsamına dahildir. Gerçeğe uygun
değerleme yönteminin uygulanması halinde söz konusu inĢaat halindeki gayrimenkuller de
gerçeğe uygun değerleriyle değerlenir. ĠnĢaat halindeki gayrimenkuller gerçeğe uygun değer
tespitinin güvenilir bir biçimde yapılamaması durumunda bu tespitin güvenilir bir Ģekilde
yapıldığı ya da yatırımın tamamlandığı tarihten önce gelen tarihe kadar maliyet metodu ile
değerlenir.

ġirket yönetimi, UMS 40 dıĢında kalan yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek
dönemlerde ġirket‟in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüĢündedir.
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Standartlar, değiĢiklikler ve daha önce ġirket tarafından benimsenmemiĢ ve henüz etkin
olmayan mevcut standartlara getirilen yorumlar:








UFRYK 17 „Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı‟;
UMS 27 (DeğiĢiklik), „Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar‟;
UFRS 3 (DeğiĢiklik), „ĠĢletme BirleĢmeleri‟;
UMS 38 (DeğiĢiklik), „Maddi Olmayan Duran Varlıklar‟;
UFRS 5 (DeğiĢiklik), „SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler‟;
UMS 1 (DeğiĢiklik), „Finansal Tabloların Sunumu‟; ve
UFRS 2 (DeğiĢiklik), „Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme iĢlemleri‟.

ġirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde ġirket‟in
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüĢündedir.
2.3

MUHASEBE TAHMĠNLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER VE HATALAR

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
Ģekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır.
2.4

ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir:
Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan vadesi
3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 4).
ĠliĢkili taraflar
Bu finansal tablolar açısından ġirket‟in ortakları ve ġirket ile dolaylı sermaye iliĢkisinde olan
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.ġ. grup Ģirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey
yöneticiler, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya önemli etkinliğe sahip bulunulan
Ģirketler “iliĢkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır. ĠliĢkili taraflarla dönem içerisinde piyasa
koĢullarına uygun olarak belli iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu iĢlemler ticari koĢullar ve piyasa
fiyatları
üzerinden
yapılmıĢtır
(Dipnot 21).
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve marj dalgalanmalarından kar sağlamak
amacıyla alınan veya kısa dönemde kar sağlamak amacıyla hazırlanmıĢ bir portföyde bulunan
menkul kıymetlerdir.
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Alım satım amaçlı menkul kıymetler, bilançoya ilk olarak ilgili varlığın alım tarihindeki gerçeğe
uygun bedelini yansıttığı kabul edilen ve alım sırasında oluĢan diğer masrafları da içeren elde etme
maliyeti ile kayıtlara alınır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlenir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin
gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde bilanço tarihi itibariyle oluĢan beklenen en iyi alıĢ
fiyatı baz alınmıĢtır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değiĢiklik
sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda gösterilir. Alım-satım amaçlı menkul
değerlerden elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda “Finansal gelirler” hesabına dahil
edilmiĢtir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler teslim tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan
çıkarılmaktadır.
Ters repo alacakları
Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satıĢ ve geri alıĢ fiyatı arasındaki
farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine
eklenmesi suretiyle kasa ve bankalardan alacaklar hesabına ters repo alacakları olarak kaydedilir
(Dipnot 4).
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir. Faiz geliri
sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri, iskontolu devlet tahvillerinin iç
iskonto esasına göre değerlenmelerini ve vadeli mevduatlardan elde edilen faizleri kapsar (Dipnot
17).
Borçlanmalardan kaynaklanan faiz giderleri etkin faiz gideri yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına
göre muhasebeleĢtirilmektedir (Dipnot 18).
Yabancı para iĢlemleri
Dövizle ifade edilen iĢlemler, iĢlemin gerçekleĢtiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk Lirasına
çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir. 31 Aralık 2009
tarihi itibariyle ABD doları iĢlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru 1,5057 TL, Avro iĢlemlerinde
kullanılan dönem sonu kuru ise 2,1603‟tür (2008: 1 ABD doları:1,5123 TL, 1 Avro: 2,1408 TL)
(Dipnot 22).
Ticari alacaklar ve borçlar
ġirket tarafından bir alıcıya hizmet sağlanması sonucunda oluĢan ticari alacaklar tahakkuk etmemiĢ
finansman gelirlerden netleĢtirilmiĢ olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiĢ finansman gelirleri
sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde
edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. BelirlenmiĢ faiz oranı
olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması
durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiĢtir.
ġirket, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar
için Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile
tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden
tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
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ġüpheli alacak tutarına karĢılık ayrılmasını takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığından
düĢülerek diğer gelirlere kaydedilir.
Ticari borçlar, satıcılardan doğrudan hizmet almak suretiyle oluĢan finansal borçlardır. Ticari
borçlar ve diğer yükümlülükler tahakkuk etmemiĢ finansman giderlerinden netleĢtirilmiĢ olarak
gösterilirler. Tahakkuk etmemiĢ finansman giderleri sonrası ticari borçlar ve diğer yükümlülükler,
orijinal fatura değerinden kayda alınan borçların izleyen dönemlerde ödenecek tutarlarının etkin
faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. BelirlenmiĢ faiz oranı olmayan kısa vadeli borçlar,
orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden
gösterilmiĢtir.
Finansal borçlar ve borçlanma maliyeti
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, iĢlem maliyetlerini de içeren gerçeğe uygun değerleri ile
kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değeri
üzerinden belirtilir. Kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilmesi için önemli ölçüde zaman geçmesi
gereken varlıklar (“özellikli varlıklar”) söz konusu olduğunda, elde edilmesi, inĢası veya üretimi ile
doğrudan iliĢkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası
olarak aktifleĢtirilir. Söz konusu durumlarda, yabancı para cinsinden borçlanmalarda faiz
maliyetleri özellikli varlıkların maliyetine eklenir. Yabancı para cinsi borçlanmalardan
kaynaklanan kur farkı gelirleri ilgili dönem gelir tablosuna yansıtılır. Söz konusu borçlanmalara ait
kur farklarının müteakip dönemlerde gider oluĢturması durumunda bu giderin daha önceki dönem
gelir tablolarına yansıtılan kur farkı gelirlerine ulaĢıncaya kadar olan kısmı gelir tablosuna, varsa
aĢan kısmı piyasa TL faiz oranları nispetine kadar özellikli varlığın maliyetine kaydedilir; halen
aĢan kısmı varsa ilgili tutar gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Özellikli varlıkların kullanıma
veya satıĢa hazır hale gelmesini müteakiben tüm borçlanma maliyetleri gelir tablosuyla
iliĢkilendirilir.
Vergi
ġirket Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 8. maddesi 4-d bendine göre Kurumlar Vergisi'nden muaftır.
Gelir Vergisi Kanunu‟nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise gayrimenkul yatırım ortaklıklarının
kazançları stopaja tabi tutulmuĢ olmakla birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile stopaj
oranı "0" olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle ġirket‟in ilgili döneme iliĢkin kazançlarından
kaynaklanan bir vergi yükümlülüğü mevcut değildir (Dipnot 19).
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar izin karĢılığı ve kıdem tazminatı karĢılığından
oluĢmaktadır. Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‟in kanuni bir zorunluluğu olarak Türk ĠĢ
Kanunu‟nun gerektirdiği Ģekilde hesaplanmakta ve ġirket çalıĢanlarının en az bir yıllık hizmeti
tamamlayarak emekliye ayrılması, iliĢkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağırılması veya
vefatı durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır
(Dipnot 11).
Gelir ve giderin tanınması
Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir.
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Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar
Maddi varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiĢ amortisman düĢüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir (Dipnot 9). Amortisman, maddi varlıkların düzeltilmiĢ değerleri üzerinden faydalı
ömürleri kullanılarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu
varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
DemirbaĢlar
Motorlu taĢıtlar

5 yıl
5 yıl

Maddi varlıkların bilançoda taĢınan değeri tahmini geri kazanılabilir değerinin üzerinde olması
durumunda söz konusu varlığın değeri geri kazanılabilir değerine indirilir ve ayrılan değer
düĢüklüğü karĢılığı gider hesapları ile iliĢkilendirilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluĢan kar veya zarar, düzeltilmiĢ tutarlar ile tahsil
olunan tutarların karĢılaĢtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına
yansıtılır.
Maddi duran varlıkların yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleĢtirilmektedir. Maddi varlığın kapasitesini geniĢleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iĢlerin normal seyri
esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan
araziler ve binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değer
yöntemi ile değerlenir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki bir
değiĢiklikten kaynaklanan kazanç veya zarar, oluĢtuğu dönemde gelir tablosuna dahil edilir (Dipnot
8).
ġirket‟in gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa edilmekte olan
gayrimenkulleri, 2009 yılına kadar maddi duran varlıklar içerisinde, 2009 yılından itibaren ise
yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde gösterilmiĢtir. ġirket, bu tür gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilmesinin mümkün olmadığı, ancak söz konusu
gayrimenkullerin inĢaatı tamamlandığında gerçeğe uygun değerinin de güvenilir bir Ģekilde
belirlenebileceğini tahmin ettiği durumlarda, gerçeğe uygun değeri güvenilir bir biçimde tespit
edilinceye veya inĢaatı tamamlanıncaya kadar, söz konusu gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul
olarak kullanılmak üzere inĢa edilmekte olan gayrimenkullerini maliyet değerleri üzerinden
muhasebeleĢtirir.
Daha önceden maliyeti üzerinden ölçülmüĢ bulunan gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
kullanılmak üzere inĢa edilmekte olan gayrimenkuller, gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir
biçimde hesaplanabildiği tarihte gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Sözü edilen
gayrimenkullerin inĢaatı tamamlandığında, gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir bir biçimde
ölçülebileceği kabul edilir. Gerçeğe uygun değer esasından izlenecek olan ġirket tarafından
gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa edilmekte olan
gayrimenkuller, inĢa veya geliĢtirilmesi iĢlemi tamamladığında; gayrimenkulün, tamamlanma
tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile daha önce gösterildiği maliyet değeri arasındaki fark kâr veya
zarar olarak “diğer faaliyet gelirleri/giderleri” altında muhasebeleĢtirir.
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Varlıklarda değer düĢüklüğü
ġirket, her bilanço tarihinde, bir varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı
tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı
değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düĢüklüğü meydana
gelmiĢtir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıĢ fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı
seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda
elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir.
Değer düĢüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü
kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın, değer düĢüklüğünün kayıtlara
alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce
değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir.
Gelirlerin kaydedilmesi
Gelirler, faaliyetlerinden dolayı ġirket‟e ekonomik getiri sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin
güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleĢtirilir. Gelirler, katma değer
vergisi ve satıĢ vergileri düĢüldükten sonra net olarak gösterilmiĢtir. Gelirin oluĢması için aĢağıdaki
kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir.
Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen kira gelirleri
Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir.
Gelir, bu iĢlemle ilgili oluĢan ekonomik faydaların ġirket‟e giriĢi mümkün görülüyorsa ve bu
gelirin miktarı güvenilir bir Ģekilde ölçülebiliyorsa gerçekleĢir.
Genel giderler yansıtma gelirleri
ġirket‟in sahibi olduğu alıĢveriĢ merkezinin ortak giderleri yapılan anlaĢmalara istinaden kiracılara
tahakkuk esasına göre yansıtılır.
Gayrimenkulün satışı
Satılan gayrimenkulün riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir
Ģekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluĢmuĢ sayılır.
Faiz
Tahsilatın Ģüpheli olmadığı durumlarda tahakkuk esasına göre gelir kazanılmıĢ kabul edilir.
Finansal kiralamalar (ġirket’in “kiralayan” olduğu durumlar)
ġirket, finansal kiralama yoluyla elde ettiği varlıklarını “Gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düĢük olanını esas almak suretiyle kaydetmektedir. Finansal kiralama yoluyla
edinilen varlıklar maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu varlıklar faydalı ömürleri esas
alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleĢmelerinden kaynaklanan
borçlar bilançoda “Finansal borçlar” kaleminde gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve
kur farkı giderleri gelir tablolarına yansıtılmaktadır (Dipnot 6).
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KarĢılıklar, koĢullu varlıklar ve yükümlülükler
KarĢılıklar; ġirket‟in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiĢten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkıĢının gerçekleĢme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleĢtirilmektedir.
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta
bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 10).
Hisse baĢına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, dönem net karının, dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur.
Türkiye‟de Ģirketler, sermayelerini hâlihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiĢ yıl kazançlarından
ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip
“bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında, finansal tablolarda sunulan tüm
dönemlerde ihraç edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkilerini de hesaplayarak
bulunmuĢtur (Dipnot 20).
Nakit akım raporlaması
Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, vadesi üç ayı geçmeyen nakit ve banka
mevduatı ile ters repo iĢlemlerinden alacakları içermektedir (Dipnot 4).
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. ġirket, bilanço
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir (Dipnot 24).
2.5

ÖNEMLĠ MUHASEBE DEĞERLENDĠRME, TAHMĠN VE VARSAYIMLARI

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da
açıklanan koĢullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluĢtuğu
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir.
Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu
tahminlerden farklılık gösterebilir.
ġirket yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde yer alan Tahir Han, Fındıklı Bina 1, Fındıklı Bina 2
ve Adana arsası
isimli gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer hesaplamasında emsal
karĢılaĢtırma yöntemi; Pendorya AlıĢveriĢ Merkezi‟nin gerçeğe uygun değer hesaplamasında ise
gelir indirgeme yöntemiyle oluĢan değerleri bu finansal tablolarına yansıtmıĢtır.
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3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
ġirket‟in yatırım amaçlı gayrimenkul portföyü ofis binası olarak kiraya verilen binalardan ve
alıĢveriĢ merkezinden oluĢmaktadır. Ġleriki dönemlerde ġirket yönetimi, faaliyetleri bu iki ana
faaliyet detayında inceleyecektir. Ancak 31 Aralık 2009 itibariyle sözü geçen alıĢveriĢ merkezinin
faaliyete
17 Aralık 2009 tarihinde geçmesi sebebiyle ayrıca bölümlere göre raporlama yapılmamıĢtır.
4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

Kasa
Bankalardaki mevduat
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Ters Repolar

2009

2008

1.561
304.274
304.274
3.439.000

392
15.141.041
2.721
15.138.320
8.703.580

3.744.835

23.845.013

Ters repoların vadesi bir haftadan kısa olup etkin faiz oranı %6,50‟dir (31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle ters repoların vadesi bir haftadan kısa olup etkin faiz oranı %15,02‟dir).
Nakit akım tablosunda kullanılan nakit ve nakit benzeri değerlerin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
tutar 3.744.835 TL‟dir (2008: 23.845.013 TL).
5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
2009

2008

-

489.300

-

489.300

Alım satım amaçlı menkul kıymetler
Devlet tahvilleri

Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle
hareket tabloları aĢağıdaki gibidir:
2009

2008

1 Ocak bakiyesi
Dönem içindeki alımlar
Değerleme artıĢı
Dönem içinde itfa/satıĢ yoluyla elden çıkarılanlar
31 Aralık bakiyesi

489.300
(489.300)
-
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3.416.507
1.065.050
33.715
(4.025.972)
489.300

6 - FĠNANSAL BORÇLAR
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları:

2009
FaizOrijinal Yabancı
TL
Oranı
Para KarĢılığı
ABD doları Libor+4,50
AVRO Euribor+3,75
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50

2008
FaizOrijinal Yabancı
TL
Oranı
Para KarĢılığı

2.614.946 3.937.324 Libor+3,00
378.488 817.647 Euribor+3,75
456.054 985.214 Euribor+3,75
575.497 1.243.247 Euribor+3,75
271.461 586.437 Euribor+3,75
245.109 529.509
217.875 470.675
313.607 677.485
307.673 664.667
252.718 545.946
355.971 769.004
295.881 639.192
137.324 296.662
-

764.141 1.155.611
23.154 49.567
186.743 399.778
158.410 339.124
45.080 96.508
-

12.163.009

2.040.588

2009
FaizOrijinal Yabancı
TL
Oranı
Para KarĢılığı

2008
FaizOrijinal Yabancı
TL
Oranı
Para KarĢılığı

Uzun vadeli finansal borçlar:

ABD doları Libor+4,50
AVRO Euribor+3,75
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,00
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50
AVRO Euribor+5,50

23.076.924 34.746.924
2.911.111 6.288.873
3.876.923 8.375.317
4.892.308 10.568.853
2.307.692 4.985.307
2.076.923 4.486.777
1.846.154 3.988.246
2.769.231 5.982.370
3.266.667 7.056.981
2.800.000 6.048.840
4.200.000 9.073.260
3.733.333 8.065.119
1.866.667 4.032.561
113.699.428
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Libor+3,00
Euribor+3,75
Euribor+3,75
Euribor+3,75
Euribor+3,75
-

25.000.00037.807.500
3.275.000 7.011.120
4.200.000 8.991.360
5.300.00011.346.240
2.500.000 5.352.000
70.508.220

6 - FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle finansal borçların iskonto edilmemiĢ, geri ödeme planı
aĢağıda belirtilmiĢtir (*):

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

(*)

2009

2008

16.495.173
24.579.055
23.497.635
22.385.413
21.288.979
20.193.629
19.099.494
5.992.569
814.350

3.193.186
9.110.721
13.995.112
14.004.556
13.995.112
13.995.112
13.995.112
14.004.574
1.255.371
1.255.371

154.346.297

98.804.227

Uzun vadeli finansal borçların geri ödeme planı, ödeme döneminde geçerli olan
Libor
oranları
ve 31 Aralık 2009 tarihli dönem sonu ABD doları ve Avro çevrim kurları
kullanılarak hesaplanmıĢtır.
2009

2008

268

23.008

(268)

(1.252)

Kısa vadeli finansal kiralama borçları
1 yıldan kısa
Gelecekteki finansman giderleri

-

21.756

2009

2008

1.130
862

1.136
862

(1.688)

(1.709)

Uzun vadeli finansal kiralama borçları
1-2 yıl arası
2-5 yıl arası
Gelecekteki finansman giderleri

304

289

Finansal kiralama borçlarının iskonto edilmemiĢ geri ödeme planı aĢağıda belirtilmiĢtir:

2009
2010
2011 ve sonrası

34

2009

2008

1.699
561

22.817
1.625
564

2.260

25.006

7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar

Ticari alacaklar

2009

2008

840.794

7.584

840.794

7.584

4.397.393

156.070

4.397.393

156.070

Ticari alacaklar içerisinde Ģüpheli alacak tutarı bulunmamaktadır.
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar

8 - YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu
aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak
2009

Maddi duran
varlıklardan
transferler (*)

Ġlaveler (**)

ÇıkıĢlar

Gerçeğe uygun
değer
değiĢimi (***)

31 Aralık
2009

Tahir Han
5.415.000
Fındıklı Bina 1
35.515.000
Fındıklı Bina 2
34.650.000
Pendorya AVM
Adana arsa
proje geliĢtirme
-

470.000 5.885.000
1.420.000 36.935.000
2.100.000 36.750.000
65.029.787 76.439.120 (2.514.080) 48.815.173187.770.000

75.580.000

76.724.368 77.136.567 (2.514.080) 52.048.945278.975.800

Tahir Han
Fındıklı Bina 1
Fındıklı Bina 2

(*)

11.694.581

697.447

-

(756.228)11.635.800

Gerçeğe uygun
değer
değiĢimi

1 Ocak
2008

Maddi duran
varlıklardan
transferler

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

4.945.000
32.670.000
31.630.000

-

50.908
30.734

-

470.000 5.415.000
2.794.092 35.515.000
2.989.266 34.650.000

69.245.000

-

81.642

-

6.253.358 75.580.000

31 Aralık
2008

Pendorya AlıĢveriĢ Merkezi (“Pendorya AVM”) ve Adana proje geliĢtirme kalemleri
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren maddi duran varlıklar yerine yatırım amaçlı
gayrimenkuller hesabında izlenmektedir. Adana arazisi proje geliĢtirme giderleri,
devam etmekte olan projelendirme çalıĢmalarına ait maliyetlerden oluĢmaktadır.
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(**) Pendorya AVM projesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. (“TSKB”)‟den
kullanılan 25.000.000 ABD doları ve 36.250.000 Avro tutarındaki kredilerin 1 Ocak
- 16 Aralık 2009 tarihleri arasında Pendorya Avm projesi için tahakkuk etmiĢ ve
ödenmiĢ toplam 6.932.210 TL tutarındaki faizi ve 587.475 TL tutarındaki kur farkı
söz konusu projenin maliyetleri altında aktifleĢtirilmiĢtir. 16 Aralık 2009 tarihi
itibariyle Pendik projesinin maliyetleri olarak aktifleĢtirilen faiz ve kur farkları
sırasıyla 10.507.184 TL ve 6.309.568 TL‟dir.
Adana arsa proje geliĢtirme amacı ile Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟den kullanılan
3.275.000 Avro tutarındaki kredinin 1 Ocak - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında
sırasıyla tahakkuk etmiĢ ve ödenmiĢ toplam 579.803 TL tutarındaki faizi ve 63.683
TL tutarındaki kur farkı söz konusu projelerin geliĢtirme maliyetleri altında
aktifleĢtirilmiĢtir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Adana arsa projesinin geliĢtirme
maliyetleri olarak aktifleĢtirilen faiz ve kur farkları sırasıyla 1.116.065 TL ve
589.397 TL‟dir.
(***) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değiĢiklikten
kaynaklanan kazanç veya zarar, oluĢtuğu dönemde gelir tablosuna dahil edilir.
ġirket‟in elinde bulundurduğu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değerleri lisanslı gayrimenkul değerleme Ģirketlerince hazırlanan ekspertiz raporları
çerçevesinde belirlenmektedir. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yılda, yatırım
amaçlı gayrimenkullerde meydana gelen 52.048.945 TL tutarındaki gerçeğe uygun
değer değiĢimi diğer faaliyet gelirleri içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir (Dipnot 16).
Fındıklı Bina 1
Fındıklı Bina 1 Beyoğlu, Mebusan Caddesi, 85 pafta, 19 ada, 110 parselde kayıtlıdır. Parsel
1.695,50 metrekare alan ve 89,39 metrekare alt geçit hakkına sahiptir.
Yatırım amaçlı gayrimenkul 27 Aralık 2007 tarihinde 32.858.918 TL bedelle Türkiye Sınaî
Kalkınma Bankası A.ġ.‟ den (“TSKB”) satın alınmıĢtır. ġirket‟in yatırım amaçlı gayrimenkulün
devri için kamu kurumlarına ödediği 465.000 TL yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti içerisinde
muhasebeleĢtirilmiĢtir. SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınan Elit
Ekspertiz ve Değerleme A.ġ.‟nin 28 Aralık 2009 tarihli raporuna göre Fındıklı Bina 1‟in emsal
karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun bedeli, 36.935.000 TL olarak belirlenmiĢtir.
28 Aralık 2007 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden ġirket bu
taĢınmazını TSKB ve TSKB‟nin iĢtiraklerine kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu gayrimenkulden
aylık 146.264 TL kira geliri elde etmektedir (2008: 134.052 TL). Yatırım amaçlı gayrimenkul
üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Fındıklı Bina 2
Fındıklı Bina 2 Beyoğlu, Mebusan Caddesi, 84 pafta, 1486 ada, 76 parselde kayıtlıdır. Parsel
2.503,18 metrekare alan ve 89,39 metrekare alt geçit irtifak hakkına sahiptir.
Yatırım amaçlı gayrimenkul 27 Aralık 2007 tarihinde 31.140.783 TL bedelle TSKB‟den satın
alınmıĢtır. ġirket‟in yatırım amaçlı gayrimenkulün devri için kamu kurumlarına ödediği 463.200
TL yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir. SPK tarafından
değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınan Elit Ekspertiz ve Değerleme A.ġ.‟nin 28 Aralık
2009 tarihli raporuna göre Fındıklı Bina 2‟nin emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği
gerçeğe uygun bedeli, 36.750.000 TL olarak belirlenmiĢtir.
28 Aralık 2007 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden ġirket bu
taĢınmazını TSKB ve TSKB‟nin iĢtiraklerine kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu gayrimenkulden
aylık 215.976 TL kira geliri elde etmektedir (2008: 197.944 TL). Yatırım amaçlı gayrimenkul
üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
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Tahir Han:
Tahir Han Beyoğlu, KemankeĢ Sokak, Murakıp Mevkii, 121 pafta, 77 ada, 57 parselde kayıtlıdır.
Parsel 606,62 metrekare alana sahiptir. Yapı alanı, yerinde alınan ölçüye bağlı olarak 3.300
metrekare olarak hesaplanmıĢtır.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün değeri Ticaret Mahkemesi tarafından atanan bilirkiĢilerin
düzenlediği
7 Kasım 2005 tarihli rapora göre 106/144 pay için 2.591.110 TL olarak belirlenmiĢ ve TSKB
tarafından ayni sermaye olarak ġirket‟e 6 Mart 2006‟da devrolmuĢtur. ġirket‟in yatırım amaçlı
gayrimenkulün devri için kamu kurumlarına ödediği 38.880 TL yatırım amaçlı gayrimenkulün
maliyeti içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir. SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere listeye
alınan Elit Ekspertiz ve Değerleme A.ġ.‟nin 28 Aralık 2009 tarihli raporuna göre Tahir Han‟ın
emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun bedeli 5.885.000 TL olarak
belirlenmiĢtir. Tahir Han ile ilgili 2009 yılı için toplam 58.434 TL (2008: 63.949 TL) kira geliri
elde edilmiĢtir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Pendorya AVM:
Pendorya AVM, Pendik, Doğu Mahallesi, 105 pafta, 865 ada, 64 parselde kayıtlıdır. Parsel
23.182,96 metrekare alana sahiptir. Kiralanabilir alanı 30.275 metrekare olan Pendorya AVM‟de
toplam 8 katta 106 mağaza bulunmaktadır.
Pendorya AVM 1 Ocak 2009 tarihine kadar Maddi Duran Varlıklar altında maliyet bedeli ile
gösterilmiĢtir. Pendorya AVM, gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa
edilmesi sebebiyle 1 Ocak 2009 tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına maliyet bedeliyle
transfer edilmiĢtir. Pendorya AVM, 17 Aralık 2009 tarihinde inĢaatının bitimini müteakip hizmete
açılmıĢ ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeriyle finansal tablolarda
gösterilmiĢtir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maliyet ve gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan
oluĢan 48.815.173 TL tutarında değer artıĢı diğer faaliyet gelirleri altında muhasebeleĢtirilmiĢtir
(Dipnot 16). SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınan Elit Ekspertiz ve
Değerleme
A.ġ.‟nin
28 Aralık 2009 tarihli raporuna göre Pendorya‟nın gelir indirgeme yöntemine göre belirlediği
ġirket‟in %95 hissesine takdir olunan gerçeğe uygun bedeli 187.770.000 TL olarak belirlenmiĢtir.
Maliyet yöntemi ile yapılan değerlemede ise gerçeğe uygun değeri arsa değeri ve inĢaat
yatırımlarının değeri toplanarak 113.155.000 TL olarak bulunmuĢtur. Gelir indirgeme yöntemi,
taĢınmazın gelecek yıllarda üreteceği vergi sonrası nakit akımlarının bugünkü değerlerinin toplamı
üzerinden uzun dönemli projeksiyonu ifade etmektedir. Gelecekteki nakit akımları, Elit Ekspertiz
ve Değerleme A.ġ. tarafından ġirket‟ten temin edilen mağaza kira sözleĢmeleri ve yapılan
görüĢmeler neticesinde dikkate alınan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıĢtır. Projeksiyonlardan
elde edilen nakit akımları, ekonominin, sektörün ve yatırımın taĢıdığı risk seviyesine uygun bir
iskonto oranı ile bugüne indirgenmekte ve alıĢveriĢ merkezinin arsası ile birlikte 31 Aralık 2009
tarihindeki finansal değeri hesaplanmaktadır.
TSKB‟den kullanılan krediler nedeniyle ġirket‟in sahip olduğu Pendik arazisi üzerinde azami
82.500.000 ABD doları ve 25.500.000 Avro tutarında olmak üzere ipotek bulunmaktadır (Dipnot
10).
17 Aralık 2009 tarihinde hizmete giren Pendorya AVM‟nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
kiralanabilir alanının %76‟sı kiralanmıĢtır. Pendorya AVM ile ilgili olarak 2009 yılı için toplam
243.591 TL (2008: Bulunmamaktadır) net kira geliri elde edilmiĢtir (Dipnot 14).
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Adana arsa proje geliştirme:
Adana arsası, Adana ili, Seyhan Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1653 ada, 143 parselde kayıtlıdır. Parsel
3.608 metrekare alana sahiptir.
Adana arsası 6 Kasım 2007 tarihinde 9.863.151 TL bedelle satın alınmıĢtır. SPK tarafından
değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınan Tadem TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ.‟nin
25 Aralık 2009 tarihli raporuna göre Adana arsasının emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre
belirlediği gerçeğe uygun bedeli, 11.635.800 TL olarak belirlenmiĢ olup arsa bu değeriyle bu
finansal tablolarda gösterilmiĢtir.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟den kullanılan kredi nedeniyle Adana arazisi üzerinde azami 15.000.000
ABD doları tutarında olmak üzere ipotekler bulunmaktadır (Dipnot 10).
Adana bölgesinde devam etmekte olan proje geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında alınan arsanın
ortaklık yapısı %50-%50 Ģeklindedir.
9 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2009

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

Transferler(1)

31 Aralık
2009

26.746
65.029.787
11.694.581

2.780
32.402
-

-

(65.029.787)
(11.694.581)

29.526
32.402
-

76.751.114

35.182

-

(76.724.368)

61.928

22.191
-

4.833
9.475

-

-

27.024
9.475

22.191

14.308

-

-

36.499

Maliyet
DemirbaĢlar
TaĢıtlar
Pendorya AVM
Adana arsa proje geliĢtirme

BirikmiĢ Amortisman
DemirbaĢlar
TaĢıtlar

Net defter değeri

(1)

76.728.923

25.429

Ġlgili transferler, Pendorya AVM ve Adana arsa proje geliĢtirme maliyet bedellerinin
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yatırım amaçlı gayrimenkullerde takip edilmesi
sebebiyle yapılmıĢtır (Dipnot 8).
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31 Aralık
2008

1 Ocak
2008

Ġlaveler(1)

ÇıkıĢlar(2) Transferler(3)

DemirbaĢlar
17.637
Pendorya AVM projesi (*)
35.468.841
Adana arsa proje geliĢtirme (*) 9.863.151

9.109
30.886.380
1.800.314

(1.603.112)
-

277.678

31.116

26.746
65.029.787
11.694.581

45.349.629

32.695.803

(1.603.112)

308.794

76.751.114

10.603

11.588

-

-

22.191

10.603

11.588

-

-

22.191

Maliyet

BirikmiĢ Amortisman
DemirbaĢlar

Net defter değeri

45.339.026

76.728.923

(*)

Pendorya AVM projesi, alınan yasal izinler çerçevesinde yürütülmekte olan alıĢveriĢ
merkezi yatırımına ait yatırım harcamalarını kapsamaktadır. Adana arazisi proje
geliĢtirme giderleri ise, devam etmekte olan projelendirme çalıĢmalarına ait
maliyetlerden oluĢmaktadır.

(1)

Pendorya AVM projesi için TSKB‟den kullanılan 25.000.000 ABD doları ve
12.000.000 Avro tutarındaki kredilerin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tahakkuk
etmiĢ ve ödenmiĢ toplam 3.574.974 TL tutarındaki faizi ve 5.722.093 TL tutarındaki
kur farkı söz konusu projenin maliyetleri altında aktifleĢtirilmiĢtir. Adana arsa proje
geliĢtirme amacı ile Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟den kullanılan 3.275.000 Avro
tutarındaki kredinin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tahakkuk etmiĢ ve ödenmiĢ
toplam 536.262 TL tutarındaki faizi ve 525.714 TL tutarındaki kur farkı söz konusu
projenin geliĢtirme maliyetleri altında aktifleĢtirilmiĢtir.

(2)

Pendorya AVM projesine ait %5‟lik kısım 27 Eylül 2008 tarihinde satılmıĢtır.
SatıĢtan kaynaklanan 396.888 TL satıĢ karı esas faaliyet gelirleri altında
muhasebeleĢmiĢtir (Dipnot 14).

(3)

308.794 TL tutarındaki transfer, Pendorya AVM projesi ve Adana proje
geliĢtirmelere ait verilen maddi varlık avanslarına iliĢkindir.

10 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
2009

2008

7.107.073

15.365.875

7.107.073

15.365.875

Alınan taahhütler
Alınan teminat mektupları

Alınan taahhütler Pendorya AVM projesi geliĢtirme için yüklenici firmalardan ve alıĢveriĢ merkezi
için kiracılardan alınan banka teminat mektuplarından oluĢmaktadır.

39

10 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
2009

2008

201.893.400

147.449.250

201.893.400

147.449.250

Ġpotekler
Verilen ipotekler

TSKB‟den kullanılan krediler nedeniyle ġirket‟in sahip olduğu Pendik arazisi üzerinde azami
82.500.000 ABD doları, 25.500.000 Avro ve Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟den kullanılan kredi
nedeniyle Adana arazisi üzerinde azami 15.000.000 ABD doları tutarında olmak üzere ipotekler
bulunmaktadır.
11 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
2009

2008

8.686

1.934

8.686

1.934

8.602

1.210

8.602

1.210

Kısa vadeli karĢılıklar
KullanılmamıĢ izinler karĢılığı

Uzun vadeli karĢılıklar
Kıdem tazminatı karĢılığı

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, ġirket bir senesini doldurmuĢ olan ve ġirket‟le iliĢkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaĢında,
erkekler için 60 yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002‟deki mevzuat değiĢikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet
süresine iliĢkin bazı geçiĢ süreci maddeleri çıkartılmıĢtır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle 2.365,16 TL (2008: 2.173,18 TL) ile sınırlandırılmıĢtır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama Ģartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karĢılığı çalıĢanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır
UFRS, ĠĢletme‟nin kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda yer alan
aktüer öngörüler kullanılmıĢtır:

Ġskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına iliĢkin sirkülasyon oranı (%)
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2009

2008

5,92
5

6,26
-

11 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek
oranı gösterir. ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
ayarlandığı için, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.423,88 TL (1 Ocak 2009: 2.260,04
TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karĢılığının dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:

1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Cari dönemde ayrılan/(iptal edilen) karĢılık tutarı

2009

2008

1.210
88
72
7.232

3.725
307
233
(3.055)

8.602

1.210

2009

2008

2.361.379
262.186
169.821
144.594
164.616

2.145.224
110.889
30.475
7.454.208
-

3.102.596

9.740.796

11.538.401
111.210
12.376

18.472

11.661.987

18.472

2.788.518
827.951
97.828
147.489

4.606.689
285.849
782

3.861.786

4.893.320

79.510

-

79.510

-

12 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacağı
PeĢin ödenen vergi ve fonlar
Gelecek aylara ait giderler
Verilen iĢ avansları
Verilen sipariĢ avansları
Diğer

Diğer duran varlıklar
KDV alacağı
Verilen depozito ve teminatlar
PeĢin ödenen giderler

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Müteahhit firmaya borç karĢılıkları
Ödenecek vergi ve fonlar
Gider tahakkukları
Diğer

Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Alınan depozito ve teminatlar
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13 - ÖZKAYNAKLAR
ġirket‟in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları aĢağıdaki
gibidir:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
Yatırım Finansmanı A.ġ.
TSKB A.ġ. Mensupları Munzam
Sos. Güv. ve Yar. Vakfı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ.
TSKB A.ġ. Memur Müstah. Yardım
ve Emeklilik Vakfı
ÖdenmiĢ sermaye

Hisse %

2009

Hisse %

2008

96,00
2,00

96.000.000
2.000.000

96,00
2,00

96.000.000
2.000.000

1,15
0,45

1.150.000
450.000

1,00
0,60

1.000.000
600.000

0,40

400.000

0,40

400.000

100,00

100.000.000

100,00

100.000.000

Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ
sermayesinin %20‟sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na
göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek
için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “ÖdenmiĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi
Ġhraç Primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların:
-

“ÖdenmiĢ Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse,
“ÖdenmiĢ Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi
Farkları” kalemiyle;

-

“Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”‟nden
kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ
Yıllar Kar/Zararıyla”, iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK
Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 8 ġubat 2008 tarihli 4/138 sayılı kararı gereğince 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere payları borsada iĢlem gören anonim ortaklıklar için, asgari
kar dağıtım oranı %20 olarak uygulanacaktır.
Buna göre bu dağıtımın Ģirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara
dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle
gerçekleĢtirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiĢ/çıkarılmıĢ
sermayelerinin %5‟inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık
bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiĢ ancak bir önceki döneme iliĢkin temettü dağıtımını
gerçekleĢtirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" Ģeklinde ayrılan
anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtılmaları zorunluluğu getirilmiĢtir.
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13 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Ayrıca, 25 ġubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan
net dağıtılabilir kar üzerinden SPK‟nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna iliĢkin düzenlemeleri
uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan
karĢılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karĢılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda
yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır.
ġirket‟in SPK‟nın Seri:XI, No:29 sayılı tebliğine göre özkaynak tablosu aĢağıdaki gibidir.

ÖdenmiĢ sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
- Yasal yedekler
Net dönem karı
GeçmiĢ yıllar karları

2009

2008

100.000.000
152.670
152.670
55.346.022
8.634.031

100.000.000
43.301
43.301
3.062.966
5.680.434

164.132.723

108.786.701

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 8.634.031 TL (2008: 5.680.434 TL) tutarındaki olağanüstü yedekler
geçmiĢ yıl karları altında sınıflandırılmıĢtır.
14 - ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ
2009

2008

Fındıklı bina 1 kira gelirleri
Fındıklı bina 2 kira gelirleri
Pendorya AVM kira gelirleri, net
Tahirhan kira gelirleri
Arsa satıĢ gelirleri

1.755.134
2.591.712
243.591
58.434
-

1.608.624
2.375.329
63.949
2.000.000

Toplam kira gelirleri

4.648.871

6.047.902

74.450

-

4.723.321

6.047.902

SatıĢ gelirleri

Pendorya AVM Genel Gider Yansıtma Gelirleri

SatıĢların maliyeti
Bakım onarım, sigorta ve vergi giderleri
Elektrik, su ve gaz giderleri
Güvenlik Giderleri
Temizlik Giderleri
Yönetim Hizmet Gideri
ĠĢletme Hizmet Gideri
Arsa maliyetleri
Diğer

Brüt Kar

(262.461)
(121.317)
(98.556)
(74.369)
(43.848)
(19.124)
(74.976)

(245.628)
(1.603.112)
-

(694.651)

(1.848.740)

4.028.670
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4.199.162

15 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
2009

2008

1.014.400
296.590
147.624
64.377
14.308
8.073
203.970

909.733
122.622
43.908
11.588
20.069
55.181

1.749.342

1.163.101

899.286

136.876

899.286

136.876

2009

2008

52.048.945
538.831
44.460

6.253.358
-

52.632.236

6.253.358

Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
DanıĢmalık giderleri
MüĢavirlik giderleri
UlaĢım giderleri
Amortisman giderleri (Dipnot 9)
Eğitim giderleri
Diğer

Pazarlama satıĢ giderleri
Reklam giderleri

16 - DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER
Diğer faaliyet gelirleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artıĢları (Dipnot 8)
Müteahhit firma gecikme bedeli
Diğer gelirler

Diğer faaliyet giderleri
Komisyon giderleri
Diğer

(39.239)
(2.334)

(54.310)
(60.070)

(41.573)

(114.380)

17 - FĠNANSAL GELĠRLER
2009

2008

825.299
558.750
285.255
7.120

612.376
190.231

1.676.424

802.607

Finansal Gelirler
Kur farkı geliri, net
Vadeli mevduat faiz gelirleri
Ters repo faiz gelirleri
Menkul kıymet satıĢ karları
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18 - FĠNANSAL GĠDERLER
2009

2008

Finansal Giderler
Faiz gideri
Kur farkı gideri,net

(301.107)
-

(6.777.804)

(301.107)

(6.777.804)

19 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değiĢmiĢtir. Söz konusu
5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir. Buna göre Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için
%20‟dir (2005: %30). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iĢtirak
kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi
ödenmemektedir.
ġirket Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 8. maddesi 4-d bendine göre Kurumlar Vergisi'nden muaftır.
Gelir Vergisi Kanunu‟nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise gayrimenkul yatırım ortaklıklarının
kazançları stopaja tabi tutulmuĢ olmakla birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile stopaj
oranı "0" olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle ġirket‟in ilgili dönemdeki kazançlarına iliĢkin herhangi
bir vergi yükümlülüğü mevcut değildir.
20 - HĠSSE BAġINA KAZANÇ
Gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kar, cari dönem net karının, dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur.
Türkiye‟de Ģirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiĢ yıl kazançlarından
ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip
“bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiĢ hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi
dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunur.
Hisse baĢına kar hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiĢ bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıĢtır.

Hissedarlara ait net kar
Ġhraç edilmiĢ hisselerin ağırlıklı
ortalaması
Hisse baĢına kar
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2009

2008

55.346.022

3.062.966

100.000.000

77.260.274

0,5535

0,0397

21 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iliĢkili taraflarla bakiyeler aĢağıdaki gibidir:
2009

2008

234.184
2.731

754

9.995
24.626

440
1.527

271.536

2.721

10.154

10.160

10.154

10.160

118.755.917
7.106.520

65.488.121
7.060.687

125.862.437

72.548.808

304
-

289
21.756

304

22.045

Nakit ve nakit benzerleri
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
- Avro vadesiz mevduatlar
- TL vadesiz mevduatlar
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
- Avro vadesiz mevduatlar
- TL vadesiz mevduatlar

ĠliĢkili taraflara peĢin ödenen giderler
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.

ĠliĢkili taraflardan alınan krediler
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.

ĠliĢkili taraflara finansal kiralama borçları, net
Vakıf Finansal Kiralama A.ġ.
ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ.
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21 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
b)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iliĢkili taraflardan alınan kira ve faiz gelirleri
aĢağıdaki gibidir:
2009

2008

4.240.626
87.201
9.820

3.886.560
79.920
9.000

6.363

5.832

4.344.010

3.981.312

1.195
-

868
173

1.195

1.041

ĠliĢkili taraflara yapılan satıĢlar
Kira gelirleri
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ.
TSKB Yatırım Ortaklığı A.ġ.
TSKB Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve YardımlaĢma Vakfı

ĠliĢkili taraflardan faiz gelirleri
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.

c)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iliĢkili taraflara ödenen komisyon, hizmet ve faiz
giderleri aĢağıdaki gibidir:
2009

2008

89.138
73

655.648
170.203

89.211

825.851

ĠliĢkili taraflara kredi ve sigorta komisyonu giderleri
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 51.653 TL (2008: 639.355 TL) tutarındaki kredi komisyon ücretleri
Pendik AVM ve Adana arsa proje geliĢtirme altında aktifleĢtirilmiĢtir.
2009

2008

212.079

121.290

212.079

121.290

ĠliĢkili taraflarla ilgili diğer giderler
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
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21 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
2009

2008

6.932.210
579.803

5.722.093
536.262

7.512.013

6.258.355

301.107

-

2009

2008

180.600

157.500

180.600

157.500

ĠliĢkili taraflara faiz giderleri
AktifleĢtirilen faiz giderleri:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.

GiderleĢtirilen faiz giderleri:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
d)

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

Huzur hakkı ödemeleri

22 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
ġirket muhtemel gayrimenkul projelerinde kullanmak amacıyla likit bir portföy yönetimi anlayıĢını
benimsemekte ve kısa vadeli araçlar kullanmaktadır. Yönetim Kurulu ekonomik geliĢmeleri ve
beklentileri de dikkate alarak ġirket‟in finansal varlıklarına iliĢkin portföy yönetim stratejisini ve
karĢılaĢtırma ölçütünü belirlemektedir.
i. Kredi riski açıklamaları
ġirket‟in kredi riski ağırlıklı olarak ters repolar, menkul kıymetler ve bankalardaki mevduatlardan
oluĢmaktadır. ġirket‟in bankalardaki mevduatı ve ters repolar 3 aydan kısa vadeli olarak
tutulmaktadır. Menkul kıymetler ise T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilen
hazine bonosu ve devlet tahvillerinden oluĢmaktadır. ġirket‟in aktiflerinde karĢı taraf kredi riskini
oluĢturan tutarlar Türkiye‟de kurulu ve faaliyet gösteren kredibilitesi yüksek kurumlarda
tutulmaktadır.
Bankalardaki Mevduat
ĠliĢkili
Diğer
Taraf
Taraf
Diğer
(Dipnot 21) (Dipnot 4) (Dipnot 7)

Ters
Repolar
(Dipnot 4)

Alım Satım Amaçlı
Menkul Kıymetler
(Dipnot 5)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski

3.439.000

-

271.536

32.738

840.794

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıkların
net defter değeri

3.439.000

-

271.536

32.738

840.794

2009
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22 - FĠNANSAL
ARAÇLARDAN
VE DÜZEYĠ (Devamı)

KAYNAKLANAN

RĠSKLERĠN

NĠTELĠĞĠ

Bankalardaki Mevduat
ĠliĢkili
Diğer
Taraf
Taraf
Diğer
(Dipnot 21) (Dipnot 4) (Dipnot 7)

Ters
Repolar
(Dipnot 4)

Alım Satım Amaçlı
Menkul Kıymetler
(Dipnot 5)

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski

8.703.580

489.300

2.721

15.138.320

7.584

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıkların
net defter değeri

8.703.580

489.300

2.721

15.138.320

7.584

2008

Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan
unsurlar dikkate alınmamıĢtır. ġirket‟in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir
değer düĢüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten ġirket‟in bilanço dıĢı kredi
riski içeren unsurları ve vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkları
bulunmamaktadır.
ii.

Likidite riski açıklamaları

Likidite riski, ġirket‟in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. ġirket
borçlanmalarından elde ettiği kaynakları yatırım amaçlı gayrimenkul proje geliĢtirmelerinde
kullanmaktadır. ġirket mevcut borç gereksinmelerinin finansmanını öncelikle hissedarlarından
sağlamaktadır.
ġirket‟in türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. ġirket‟in yükümlülükleri üzerinden
ödenecek faizlerinin de dahil edildiği yükümlülüklerinin, sözleĢme sürelerine göre kalan vadelerine
göre dağılımı aĢağıdaki gibidir:
2009
Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı

3 aya
kadar

3-12 ay
arası

Finansal borçlar
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara
iliĢkin karĢılıklar
Diğer yükümlülükler

125.862.741
4.397.393

154.348.557
4.397.393

268
4.397.393

16.496.604
-

17.288
3.941.296

17.288
3.941.296

-

-

Toplam kaynaklar

134.218.718

162.704.534

4.397.661

16.496.604

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı

3 aya
kadar

3-12 ay
arası

Finansal borçlar
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara
iliĢkin karĢılıklar
Diğer yükümlülükler

72.570.853
156.070

98.829.426
156.070

1.240.948
156.070

1.975.247
-

3.144
4.893.320

3.144
4.893.320

4.606.689

-

Toplam kaynaklar

77.623.387

103.881.960

6.003.707

1.975.247

1-5 yıl
arası

5-10 yıl
arası

Vadesiz

111.945.272 25.906.413
-

-

-

-

17.288
3.941.296

111.945.272 25.906.413

3.958.584

2008
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1-5 yıl
arası

5-10 yıl
arası

Vadesiz

65.102.802 30.510.429
-

-

-

-

3.144
286.631

65.102.802 30.510.429

289.775

22 - FĠNANSAL
ARAÇLARDAN
VE DÜZEYĠ (Devamı)
iii.

KAYNAKLANAN

RĠSKLERĠN

NĠTELĠĞĠ

Piyasa riski açıklamaları

ġirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değiĢimlerin etkileri dahil çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. ġirket‟in toptan
risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, ġirket‟in mali
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıĢtır.
Döviz pozisyonu riski
Yabancı para cinsinden varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dıĢı kalemlere sahip olma durumunda
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluĢturmaktadır. 31 Aralık 2009
tarihi itibariyle ġirket‟in kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere açık net yükümlülüğü
116.369.142 TL‟dir (2008: 72.573.677 TL).
ġirket uzun vadeli yabancı para cinsi borçlarından kaynaklanan kur riskini Pendik Projesi ile ilgili
kira sözleĢmelerini yabancı para cinsinden düzenleyerek dengelemeyi planlamaktadır.
ġirket‟in yabancı para varlık ve yükümlülükleri 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bilanço dıĢı
herhangi bir enstrümanla dengelenmemektedir.
AĢağıdaki tablo 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ġirket‟in yabancı para pozisyonu riskini
özetlemektedir. ġirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları TL
cinsinden aĢağıdaki gibidir.
Döviz pozisyonu tablosu
2009

2008

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel para
birimi)

ABD
Doları

Avro

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel para
birimi)

Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)

244.179

-

113.030

440

-

206

Toplam Varlıklar

244.179

-

113.030

440

-

206

Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
Diğer yükümlülükler

12.163.009
113.699.428
79.510

2.614.946
23.076.924
-

3.807.659
36.547.009
36.805

2.040.588
70.508.220
25.309

764.141
25.000.000
-

413.386
15.275.000
11.822

Toplam Yükümlülükler

125.941.947

25.691.870

40.391.473

72.574.117

25.764.141

15.700.208

(25.691.870)

(40.278.443)

Net Yabancı Para Yükümlülük
Pozisyonu

(125.697.768)
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ABD
Doları

Avro

(72.573.677) (25.764.141) (15.700.002)
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AĢağıdaki tablo, ġirket‟in ABD Doları, Avro ve diğer kurlardaki %10‟luk değiĢime olan
duyarlılığını göstermektedir. Bu tutarlar ABD Doları‟nın ve Avro‟nun TL karĢısında %10 oranında
değer artıĢının/azalıĢının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. Bu analiz sırasında tüm
değiĢkenlerin özellikle faiz oranlarının sabit kalacağı varsayılmıĢtır.
31 Aralık 2009

Kar/Zarar
Yabancı Paranın Yabancı Paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro’nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
4. Avro net varlık/yükümlülüğü
5. Avro riskinden korunan kısmı (-)
6. Avro Net Etki (4+5)
Toplam (3+6)
31 Aralık 2008

Toplam (3+6)

(3.868.425)
(3.868.425)

3.868.425
3.868.425

(3.868.425)
(3.868.425)

3.868.425
3.868.425

(8.701.352)
(8.701.352)

8.701.352
8.701.352

(8.701.352)
(8.701.352)

8.701.352
8.701.352

12.569.777

(12.569.777)

(12.569.777)

Kar/Zarar
Yabancı Paranın Yabancı Paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro’nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
4. Avro net varlık/yükümlülüğü
5. Avro riskinden korunan kısmı (-)
6. Avro Net Etki (4+5)

Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

12.569.777

Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

(3.896.311)
(3.896.311)

3.896.311
3.896.311

(3.896.311)
(3.896.311)

3.896.311
3.896.311

(3.361.056)
(3.361.056)

3.361.056
3.361.056

(3.361.056)
(3.361.056)

3.361.056
3.361.056

(7.257.367)

7.257.367

(7.257.367)

7.257.367

Faiz pozisyonu riski
Piyasa faiz oranlarındaki değiĢmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması,
ġirket‟in faiz oranı riskiyle baĢa çıkma gerekliliğini doğurur.
ġirket‟in bilançosunda alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı sabit faizli devlet
tahvilleri fiyat değiĢimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle ġirket‟in sabit faizli devlet tahvili bulunmamaktadır (31 Aralık 2008 tarihinde TL para
birimi cinsinden olan faiz %1 oranında yüksek/düĢük olsaydı ve diğer tüm değiĢkenler sabit
kalsaydı vergi öncesi kar 478 TL düĢük 479 TL yüksek olacaktı).
ġirket‟in bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değiĢken faizli krediler faiz değiĢimlerine
bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihinde ABD doları ve AVRO para
birimi cinsinden olan faiz %1 oranında yüksek/düĢük olsaydı ve diğer tüm değiĢkenler sabit
kalsaydı vergi öncesi kar 319.417 TL düĢük/yüksek olacaktı (2008: 289.410 TL).
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle faiz oranına duyarlı finansal araçlar aĢağıdaki tabloda
sunulmuĢtur:
2009

2008

-

489.300

125.862.437

72.548.808

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal Varlıklar
Alım satım amaçlı menkul kıymetler
DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar

31 Aralık 2009 ve 2008 itibariyle finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları
aĢağıdaki gibidir:
2009

2008

Aktifler
Ters repolar
Banka kredileri
Banka kredileri
Devlet tahvilleri

TL
ABD Doları
Avro
-

%6,50
TL
%5,55 ABD Doları
%6,41
Avro
TL

%15,11
%6,11
%8,85
%15,90

ġirket‟in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aktif ve pasiflerinin yeniden fiyatlandırmaya
kalan vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir:
2009
3 aya
kadar

3 ay 1 yıl arası

Faizsiz

Toplam

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi varlıklar
Diğer duran varlıklar

3.439.000
-

-

305.835
840.794
3.102.596
278.975.800
25.429
11.661.987

3.744.835
840.794
3.102.596
278.975.800
25.429
11.661.987

Toplam varlıklar

3.439.000

-

294.912.441

298.351.441

Finansal borçlar
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Diğer Yükümlülükler

118.755.916
-

7.106.521
-

304
4.397.393
17.288
3.941.296

125.862.741
4.397.393
17.288
3.941.296

Toplam kaynaklar

118.755.916

7.106.521

8.356.281

134.218.718

(115.316.916)

(7.106.521)

286.556.160

164.132.723

Net yeniden fiyatlandırma pozisyonu
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2008
3 aya
kadar

3 ay 1 yıl arası

Faizsiz

Toplam

Nakit ve nakit benzerleri
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi varlıklar
Diğer duran varlıklar

23.842.340
489.300
-

-

2.673
7.584
9.740.796
75.580.000
76.728.923
18.472

23.845.013
489.300
7.584
9.740.796
75.580.000
76.728.923
18.472

Toplam varlıklar

24.331.640

-

162.078.448

186.410.088

Finansal borçlar
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Diğer Yükümlülükler

63.497.100
-

9.051.708
-

22.045
156.070
3.144
4.893.320

72.570.853
156.070
3.144
4.893.320

Toplam kaynaklar

63.497.100

9.051.708

5.074.579

77.623.387

(39.165.460)

(9.051.708)

157.003.869

108.786.701

Net yeniden fiyatlandırma pozisyonu

iv.

Sermaye yönetimi

ġirket, sermayesini portföy çeĢitlemesiyle yatırım riskini en düĢük seviyeye indirerek yönetmeye
çalıĢmaktadır. ġirket‟in amacı; gelir getiren bir iĢletme olarak devamlılığını sağlamak, hissedar ve
kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en
verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.
23 - FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koĢullarına uygun olarak
gerçekleĢen iĢlemlerde, bir varlığın karĢılığında el değiĢtirebileceği veya bir yükümlülüğün
karĢılanabileceği değerdir.
ġirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, ġirket‟ in cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği
miktarların göstergesi olamaz.
Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal araçların gerçeğe
uygun değerlerinin tahmini için aĢağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıĢtır:
Finansal varlıklar:
Kısa vadeli olmaları nedeniyle kasa ve bankalardan alacakların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun
değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.
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Bilançoda gerçeğe uygun bedeli ile gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değerlerinin belirlenmesinde ekspertiz değerleri esas alınır.
Bilançoda gerçeğe uygun bedeli ile gösterilen menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin
belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.
Finansal yükümlülükler:
Finansal borçların kayıtlı değerinin dönem sonunda yürürlükte olan döviz kurundan çevrilmeleri ve
değiĢken faizli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.
24 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
(i)

ġirket, 7 Ocak 2010 tarihli ve 89 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 100.000.000 TL
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiĢ olup, bu
konuda yapılan izin baĢvurusu SPK tarafından 22 Ocak 2010 tarihinde, T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'nca da 26 Ocak 2010 tarihinde uygun görülmüĢ, konuya iliĢkin Ana
SözleĢme değiĢikliği 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında onaylanmıĢtır.

(ii)

ġirket Yönetim Kurulu'nun 25 Ocak 2010 tarih ve 91 sayılı kararı ile, ġirket hisselerinin
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca halka arzına yönelik çalıĢmaların baĢlatılmasına karar
verilmiĢtir.

(iii)

17 Aralık 2009 tarihinde hizmete giren Pendorya AVM'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
kiralanabilir alanının %76'sı seviyesinde olan kiralanmıĢlık oranı, 29 Ocak 2010 tarihi
itibariyle %87'ye yükselmiĢtir (2008 : Bulunmamaktadır).

.…………….………
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