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BA IMSIZ DENETÇ RAPORU
Portföy Yönetimi A. . Genel Kurulu’na;
1)

Görü

Portföy Üçüncü De i ken Fon’un (“Fon”) 31 Aral k 2021 tarihli finansal durum tablosu ile ayn tarihte
sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosu, toplam de er/net varl k
de eri de i im tablosu ve nakit ak tablosu ile önemli muhasebe politikalar n n özeti de dâhil olmak
üzere finansal tablo dipnotlar ndan olu an finansal tablolar n denetlemi bulunuyoruz.
Görü ümüze göre ili ikteki finansal tablolar, Fon’un 31 Aral k 2021 tarihi itibar yla finansal durumunu ve
ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performans n ve nakit ak lar n , Yat r m Fonlar n n
Finansal Raporlama Esaslar na li kin Tebli (II-14.2) (“Tebli ”) çerçevesinde Sermaye Piyasas
Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar hükümlerini içeren; “SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuat ” a uygun
olarak tüm önemli yönleriyle gerçe e uygun bir biçimde sunmaktad r.
2)

Görü ün Dayana

Yapt m z ba ms z denetim, Sermaye Piyasas Kurulu’nca yay mlanan ba ms z denetim
standartlar na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu (KGK) taraf ndan
yay mlanan Türkiye Denetim Standartlar n n bir parças olan Ba ms z Denetim Standartlar na
(BDS’lere) uygun olarak yürütülmü tür. Bu Standartlar kapsam ndaki sorumluluklar m z, raporumuzun
Ba ms z Denetçinin Finansal Tablolar n Ba ms z Denetimine li kin Sorumluluklar bölümünde ayr nt l
bir ekilde aç klanm t r. KGK taraf ndan yay mlanan Ba ms z Denetçiler için Etik Kurallar (Etik
Kurallar) ile finansal tablolar n ba ms z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun
olarak Fon’dan ba ms z oldu umuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsam ndaki eti e ili kin
di er sorumluluklar da taraf m zca yerine getirilmi tir. Ba ms z denetim s ras nda elde etti imiz
ba ms z denetim kan tlar n n, görü ümüzün olu turulmas için yeterli ve uygun bir dayanak
olu turdu una inan yoruz.
3)

Kilit Denetim Konular

Taraf m zca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmad

na karar verilmi tir.

4)

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlar n Finansal Tablolara li kin Sorumluluklar

Fon yönetimi; finansal tablolar n SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuat ’ a uygun olarak
haz rlanmas ndan, gerçe e uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynakl önemli yanl l k
içermeyecek ekilde haz rlanmas için gerekli gördü ü iç kontrolden sorumludur.
Finansal tablolar
haz rlarken yönetim; Fon’un süreklili ini devam ettirme kabiliyetinin
de erlendirilmesinden, gerekti inde süreklilikle ilgili hususlar aç klamaktan ve Fon’u tasfiye etme ya da
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmad sürece i letmenin süreklili i esas n
kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fon’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
5)

Ba ms z Denetçinin Finansal Tablolar n Ba ms z Denetimine li kin Sorumluluklar

Bir ba ms z denetimde, biz ba ms z denetçilerin sorumluluklar

unlard r:

Amac m z, bir bütün olarak finansal tablolar n hata veya hile kaynakl önemli yanl l k içerip içermedi ine
ili kin makul güvence elde etmek ve görü ümüzü içeren bir ba ms z denetçi raporu düzenlemektir.
Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba m z denetim standartlar na ve BDS’lere uygun olarak
yürütülen bir ba ms z denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir
ancak, var olan önemli bir yanl l n her zaman tespit edilece ini garanti etmez. Yanl l klar hata veya
hile kaynakl olabilir. Yanl l klar n, tek ba na veya toplu olarak, finansal tablo kullan c lar n n bu
tablolara istinaden alacaklar ekonomik kararlar etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanl l klar
önemli olarak kabul edilir.
Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba m z denetim standartlar na ve BDS’lere uygun olarak
yürütülen ba ms z denetimin gere i olarak, ba ms z denetim boyunca mesleki muhakememizi
kullanmakta ve mesleki üphecili imizi sürdürmekteyiz. Taraf m zca ayr ca:
-

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynakl “önemli yanl l k” riskleri belirlenmekte ve
de erlendirilmekte; bu risklere kar l k veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görü ümüze dayanak te kil edecek yeterli ve uygun denetim kan t elde
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârl k, kas tl ihmal, gerçe e ayk r beyan veya iç kontrol ihlali
fiillerini içerebildi inden, hile kaynakl önemli bir yanl l
tespit edememe riski, hata kaynakl
önemli bir yanl l tespit edememe riskinden yüksektir.)

-

Fon’un iç kontrolünün etkinli ine ili kin bir görü bildirmek amac yla de il ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amac yla denetimle ilgili iç kontrol de erlendirilmektedir.

-

Yönetim taraf ndan kullan lan muhasebe politikalar n n uygunlu u ile yap lan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili aç klamalar n makul olup olmad de erlendirilmektedir.

-

Elde edilen denetim kan tlar na dayanarak, Fon’un süreklili ini devam ettirme kabiliyetine ili kin
ciddi üphe olu turabilecek olay veya artlarla ilgili önemli bir belirsizli in mevcut olup olmad
hakk nda ve yönetimin i letmenin süreklili i esas n kullanmas n n uygunlu u hakk nda sonuca
var lmaktad r. Önemli bir belirsizli in mevcut oldu u sonucuna varmam z hâlinde, raporumuzda,
finansal tablolardaki ilgili aç klamalara dikkat çekmemiz ya da bu aç klamalar n yetersiz olmas
durumunda olumlu görü d nda bir görü vermemiz gerekmektedir. Vard m z sonuçlar,
ba ms z denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kan tlar na dayanmaktad r. Bununla
birlikte, gelecekteki olay veya artlar Fon’un süreklili ini sona erdirebilir.

(2)

-

Finansal tablolar n, aç klamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yap s ve içeri i ile bu
tablolar n, temelini olu turan i lem ve olaylar gerçe e uygun sunumu sa layacak ekilde yans t p
yans tmad de erlendirilmektedir.

Di er hususlar n yan s ra, denetim s ras nda tespit etti imiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak
üzere, ba ms z denetimin planlanan kapsam ve zamanlamas ile önemli denetim bulgular n üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Ba ms zl a ili kin etik hükümlere uygunluk sa lad m z üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmi
bulunmaktay z. Ayr ca ba ms zl k üzerinde etkisi oldu u dü ünülebilecek tüm ili kiler ve di er hususlar
ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmi bulunmaktay z.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular aras ndan, cari döneme ait finansal tablolar n
ba ms z denetiminde en çok önem arz eden konular yani kilit denetim konular n belirlemekteyiz.
Mevzuat n konunun kamuya aç klanmas na izin vermedi i durumlarda veya konuyu kamuya
aç klaman n do uraca
olumsuz sonuçlar n, kamuya aç klaman n do uraca
kamu yarar n
a aca n n makul ekilde beklendi i oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun ba ms z denetçi
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
B)

Mevzuattan Kaynaklanan Di er Yükümlülükler

1)

TTK’n n 402’nci maddesinin dördüncü f kras uyar nca Fon’un 1 Ocak – 31 Aral k 2021 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolar n, kanun ile Fon esas sözle mesinin finansal
raporlamaya ili kin hükümlerine uygun olmad na dair önemli bir hususa rastlanmam t r.

2)

TTK’n n 402’nci maddesinin dördüncü f kras uyar nca Kurucu Yönetim Kurulu taraf m za denetim
kapsam nda istenen aç klamalar yapm ve talep edilen belgeleri vermi tir.

Bu ba ms z denetimi yürütüp sonuçland ran sorumlu denetçi Alper Ekbul’dur.

an
a.
y

Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Alper Ekbul
Sorumlu Denetçi

28 ubat 2022
stanbul, Türkiye
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Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
Ba ms z Denetim’den Geçmi
31 Aral k 2021 ve 2020 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

Dipnot
referanslar

Ba ms z
denetimden geçmi
31 Aral k
2021

Ba ms z denetimden
geçmi
31 Aral k
2020

4
8
5
6

21.223.141
17.794.491
132.994.536
36.169.580

11.167.065
11.034.757
79.707.727
23.390.521

208.181.748

125.300.070

(1.007.479)
(294.409)

(576.805)
(185.538)

(1.301.888)

(762.343)

206.879.860

124.537.727

Varl klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacaklar
Finansal Varl klar
Toplam Varl klar (A)
Yükümlülükler
Di er Borçlar
li kili Taraflara Borçlar

5
4

Toplam Yükümlülükler (Toplam
De eri/Net Varl k De eri Hariç) (B)
Toplam De eri/Net Varl k De eri (A-B)

Takip eden dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
(4)

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
Ba ms z Denetim’den Geçmi
1 Ocak - 31 Aral k 2021 ve 1 Ocak- 31 Aral k 2020 Dönemine ait
Kar veya Zarar ve Di er Kapsamli Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

Dipnot
referanslar
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Finansal Varl k ve Yükümlülüklere li kin Gerçekle mi
Kar/Zarar
Finansal Varl k ve Yükümlülüklere li kin
Gerçekle memi Kar/Zarar
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler
Esas Faaliyet Gelirleri
Yönetim Ücretleri
Saklama Ücretleri
Denetim Ücretleri
Komisyon ve di er i lem ücretleri
Esas Faaliyetlerden Di er Giderler
Esas Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyet Kar/Zarar
Net Dönem Kar /Zarar (A)
D ER KAPSAMLI GEL R KISMI
Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lacaklar
Di er Kapsaml Gelir (B)

111

Ba ms z
denetimden
geçmi
1 Ocak31 Aral k 2021

Ba ms z
denetimden
geçmi
1 Ocak31 Aral k 2020

12.889.725
9.779.777

5.152.117

11

9.278.750
12.111.655

12
4,13
7
7,12

TOPLAM DE ERDE/NET VARLIK DE ER NDE
ARTI /AZALI (A+B)

(499)
34.780.658
(1.919.739)
(107.787)
(8.396)
(360.598)
(40.145)
(2.436.665)
32.343.993
32.343.993

32.343.993

Takip eden dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
(5)

58.287
108.040
14.597.194
(1.167.984)
(75.611)
(6.162)
(238.064)
(123.009)
(1.610.830)
12.986.364
12.986.364
12.986.364

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
Ba ms z Denetim’den Geçmi
1 Ocak – 31 Aral k 2021 ve 1 Ocak- 31 Aral k 2020 Dönemine Ait
Toplam De er / Net Varl k De eri De i im Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

Dipnot
referanslar
Toplam De eri/Net Varl k De eri (Dönem Ba )
Toplam De erinde/Net Varl k De erinde Art /Azal
Kat lma Pay hraç Tutar (+)
Kat lma Pay ade Tutar (-)
Toplam De eri/Net Varl k De eri (Dönem Sonu)

9

Ba ms z
denetimden
geçmi
1 Ocak31 Aral k 2021

Ba ms z
denetimden
geçmi
1 Ocak31 Aral k 2020

124.537.727

18.297.220

32.343.993
308.468.798
(258.470.658)

12.986.364
309.507.133
(216.252.990)

206.879.860

124.537.727

Takip eden dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
(6)

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
Ba ms z Denetim’den Geçmi
1 Ocak – 31 Aral k 2021 ve 1 Ocak – 31 Aral k 2020 Dönemine Ait Nakit Ak

Tablosu

(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

Dipnot
referanslar
A. letme Faaliyetlerinden Nakit Ak lar
Net Dönem Kar /Zarar
Net Dönem Kar /Zarar Mutabakat ile lgili
Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile lgili Düzeltmeler
Kar/Zarar Mutabakat ile lgili Di er Düzeltmeler
letme Sermayesinde Gerçekle en De i imler
Teminat olarak tutulan nakit ve nakit benzerlerindeki
de i im
Alacaklardaki Art /Azal la lgili Düzeltmeler
Borçlardaki Art /Azal la lgili Düzeltmeler
letme Sermayesinde Gerçekle en Di er
Art /Azal la lgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak lar
Al nan Faiz
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Ak lar
Kat lma Pay hraçlar ndan Elde Edilen Nakit
Kat lma Pay adeleri çin Ödenen Nakit
Yabanc Para Çevrim Farklar n n Etkisinden Önce
Nakit ve Nakit
Benzerlerindeki Net Art /Azal (A+B)
C. Yabanc Para Çevrim Farklar n n Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Art /Azal (A+B+C)
D. Dönem Ba Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)

11

Ba ms z
denetimden
geçmi
1 Ocak31 Aral k 2021

Ba ms z
denetimden
geçmi
1 Ocak31 Aral k 2020

(39.942.064)
32.343.993
(25.001.380)

(82.162.848)
12.986.364

(12.889.725)
(12.111.655)
(60.174.402)
(6.759.734)
(53.286.809)
539.545
(667.404)

11

4
4

(10.020.942)
(66.708.767)
577.686

(52.831.789)
12.889.725
49.998.140
308.468.798
(258.470.658)

(18.938.902)
(87.314.965)
5.152.117
93.254.143
309.507.133
(216.252.990)

10.056.076

11.091.295

10.056.076
11.167.065
21.223.141

11.091.295
75.770
11.167.065

Takip eden dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
(7)

(5.210.404)
(5.152.117)
(58.287)
(95.090.925)

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
31 Aral k 2021 ve 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ili kin aç klay c dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

1.

Fon hakk nda genel bilgiler

Portföy Yönetimi A. . taraf ndan 6362 say l Sermaye Piyasas Kanunu'nun 52. ve 54. Maddelerine
dayan larak, 27/02/2015 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurlu u’a 446792 sicil numaras alt nda
kaydedilerek 05/03/2015 tarih ve 8772 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen
Portföy
Yönetimi A. . De i ken emsiye Fon içtüzü ü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere
olu turulacak
Portföy Üçüncü De i ken Fon’un kat lma paylar n n ihrac na ili kin bu izahname
Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan 02/04/2018 tarihinde onaylanm t r.
Fon Kurucusu, Yöneticisi ve Saklay c Kurum ile ilgili bilgiler a a daki gibidir:
Kurucu ve Yönetici:
Portföy Yönetimi A. .
Kuleleri Kule:1 Kat:7, 34330 Levent/ stanbul
Saklay c Kurulu :
Türkiye Bankas A. .
Kuleleri Kule:1 Kat:15, 34330 Levent/ stanbul

(8)

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
31 Aral k 2021 ve 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ili kin aç klay c dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

2.

Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar

2.1

Sunuma li kin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartlar
SPK, 28 ubat 1990 tarihli Resmî Gazete’ de yay mlanan, XI/6 numaral tebli i ve bu tebli e de i iklik
getiren 19 Aral k 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebli ler ile Menkul K ymetler Yat r m Fonlar taraf ndan
1 Ocak 1990 tarihinden ba layarak düzenlenecek mali tablo ve raporlar n haz rlan p sunulmas na ili kin
ilke ve kurallar belirlemi ti. 30 Aral k 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) say l Resmî Gazete’ de
yay mlanan “Yat r m Fonlar n n Finansal Raporlama Esaslar na li kin Tebli i” (II-14.2) (Tebli ) ile 31
Aral k 2013 tarihinde yürürlü e girmek üzere yat r m fonlar n n finansal tablolar n n haz rlanmas nda
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar n n (TMS) esas al nmas hüküm alt na al nm ve
finansal rapor tan m yap larak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanlar ve portföy raporlar
al nm t r. Fiyat raporlar ve portföy da l m raporlar ndan olu an portföy raporlar , fon portföylerinde yer
alan varl klar n de erlenmesine ve de erlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam
de erlerine ili kin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmi tir. Ayr ca SPK söz konusu finansal
tablolara ili kin olarak tablo ve dipnot formatlar n yay mlam t r.
Uygunluk Beyan
Fon, finansal tablolar n Kamu Gözetim Kurumu taraf ndan yay nlanan Türkiye Muhasebe Standartlar na
ve Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan 30 Aral k 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) say l Resmî
Gazete’de yay mlanan “Yat r m Fonlar n n Finansal Raporlama Esaslar na li kin Tebli i” (II-14.2)
yay mlanan Yat r m Fonlar n n Finansal Raporlama Esaslar na li kin Tebli i’ne uygun olarak
haz rlamaktad r. Finansal tablolar, gerçe e uygun de erleri ile yans t lan finansal varl klar, haricinde
maliyet esas baz al narak TL olarak haz rlanm t r.
31 Aral k 2020 tarihi itibar yla haz rlanan finansal tablolar yay mlanmak üzere 23 ubat 2022 tarihinde
Kurucu Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm t r.
Muhasebe politikalar nda de i iklikler ve hatalar
Yeni bir TFRS’nin ilk kez uygulanmas ndan kaynaklanan muhasebe politikas de i iklikleri, söz konusu
TFRS’nin ayet varsa, geçi hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak
uygulanmaktad r. Herhangi bir geçi hükmünün yer almad
de i iklikler, muhasebe politikas nda
iste e ba l yap lan önemli de i iklikler veya tespit edilen muhasebe hatalar geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenmektedir.
2.2

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar

Uygulanan de erleme ilkeleri ve muhasebe politikalar sunumu yap lan tüm dönem bilgilerinde tutarl
bir ekilde uygulanm t r. Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de i iklikler geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenmektedir.
Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar:
31 Aral k 2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas
al nan muhasebe politikalar a a da özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de i tirilmi
TFRS standartlar ve TFRYK yorumlar d nda önceki y lda kullan lanlar ile tutarl olarak uygulanm t r.
Bu standartlar n ve yorumlar n Fon’un mali durumu ve performans üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
aç klanm t r.

(9)

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
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2.2

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar (devam )

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de i iklik ve yorumlar
Gösterge Faiz Oran Reformu – 2. A ama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yap lan De i iklikler
Aral k 2020’de KGK, gösterge faiz oran n n (IBOR) alternatif referans faiz oran ile de i tirilmesinin
Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek ad na geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz
Oran Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 De i ikliklerini yay nlam t r.
letmeler bu de i iklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonras nda ba layan y ll k hesap dönemlerinde
uygulayacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De i iklikler a a daki konular kapsamaktad r:
IBOR reformunun bir sonucu olarak sözle meye dayal nakit ak lar n belirleme esas ndaki
de i iklikler için kolayla t r c uygulama
De i iklikler, sözle meye ba l de i ikliklerin veya reformun do rudan gerektirdi i nakit ak lar ndaki
de i ikliklerin, piyasa faiz oran ndaki bir harekete e de er de i ken faiz oran ndaki de i iklikler olarak
de erlendirilmesi için kolayla t r c bir uygulama içerir. Bu kolayla t r c uygulama kapsam nda finansal
araçlar için geçerli olan faiz oranlar n n, faiz oran reformu sonucunda de i mesi halinde söz konusu
durumun bir finansal tablo d b rakma ya da sözle me de i ikli i olarak kabul edilmemesi; bunun
yerine nakit ak lar n n finansal arac n orijinal faiz oranlar kullan larak belirlenmeye devam edilmesi
öngörülmektedir
Kolayla t r c uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar:
S n fland rma ve Ölçme) standard ndan muafiyet sa layarak TFRS 4 Sigorta Sözle meleri Standard n
uygulayan irketler ve IBOR Reformu kaynakl kiralama de i ikleri için TFRS 16 Kiralamalar standard
uygulamas için zorunludur.
Riskten korunma Muhasebesi ili kisinin sonland r lmas na ili kin imtiyazlar
- De i iklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve
dokümantasyonundaki revizyonlar n, riskten korunma ili kisini sonland r lmadan yap lmas na
izin vermektedir.
- Nakit ak riskinden korunma fonundaki birikmi tutar n alternatif referans faiz oran na dayand
varsay l r.
- irketler, alternatif faiz oran geçi sürecinde, TMS 39 uyar nca geriye dönük etkinlik testlerinin
de erlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ili kisi nezdinde birikmi gerçe e uygun
de er de i imlerini s f rlama yoluna gidebilir.
- De i iklikler, gruplama yakla m na konu olarak belirlenmi kalemlerin (örne in makro riskten
korunma stratejisinin parças olanlar) IBOR reformunun gerektirdi i revizeler nedeniyle
de i tirilmesine ili kin muafiyet sa lamaktad r. lgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin
korunmas na ve sonland r lmadan devam etmesine olanak sa lamaktad r.
- Alternatif referans faiz oran geçi inde, riskten korunma ili kisi birden fazla revize edilebilir. IBOR
reformu kaynakl riskten korunma ili kisinde yap lan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulan r.
Risk bile enlerinin ayr olarak tan mlanmas
De i iklikler, irketlere, riskten korunma ili kisinde alternatif referans faiz oran n n bir risk bile eni
olarak belirlendi i durumlarda, risk bile enlerinin ayr olarak tan mlanmas gereklili i kriterini
sa layaca na dair geçici muafiyet getirmektedir.
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2.2

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar (devam )

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de i iklik ve yorumlar (devam )
lave Aç klamalar
De i iklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ili kin Aç klamalar standard kapsam nda; i letmenin alternatif
referans faiz oranlar na geçi süreci ve geçi ten kaynaklanan riskleri nas l yönetti i, henüz geçi
gerçekle mese de IBOR geçi inden etkilenecek finansal araçlar hakk nda nicel bilgiler ve IBOR reformu
risk yönetimi stratejisinde herhangi bir de i ikli e yol açm ise, bu de i ikli in aç klanmas gibi ek
dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir
Bu de i iklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla
birlikte, irketlerin geçmi dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli de ildir.
Söz konusu de i ikli in Fon’un finansal durumu veya performans üzerinde önemli bir etkisi
olmam t r.
TFRS 16 De i iklikleri - Covid-19 ile lgili Olarak Kira Ödemelerinde Tan nan mtiyazlardaki
De i iklik
Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standard nda, COVID-19 salg n sebebiyle kirac lara
tan nan kira imtiyazlar n n, kiralamada yap lan bir de i iklik olup olmad n de erlendirmeleri
konusunda muafiyet tan nmas amac yla de i iklik yapm t r. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin,
vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azal a sebep olan
imtiyazlar da kapsayacak ekilde uzat lmas na ili kin de i iklik yapm t r.
Kirac lar, yap lan bu de i ikli i 1 Nisan 2021 veya sonras nda ba layan y ll k hesap dönemlerinde
uygulayacaklard r. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu de i iklik Fon için geçerli de ildir ve finansal durumu veya performans üzerinde bir etki
bulunmamaktad r.
ii) Yay nlanan ama yürürlü e girmemi ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlü e girmemi ve Fon taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam yeni standartlar, yorumlar ve
de i iklikler a a daki gibidir. Fon aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n yürürlü e
girmesinden sonra finansal tablolar n ve dipnotlar n etkileyecek gerekli de i iklikleri yapacakt r.
TFRS 10 ve TMS 28 De i iklikleri: Yat r mc
Sat lar veya Katk lar

letmenin

tirak veya

Ortakl

na Yapt

Varl k

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden ara t rma projesi ç kt lar na ba l olarak de i tirilmek
üzere, Aral k 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yap lan söz konusu de i ikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemi tir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
Fon, söz konusu de i ikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini ald ktan sonra
de erlendirecektir.
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2.2

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar (devam )

ii) Yay nlanan ama yürürlü e girmemi ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam )
TFRS 3 De i iklikleri – Kavramsal Çerçeve ’ye Yap lan At flara ili kin de i iklik
KGK, Temmuz 2020’de TFRS letme Birle meleri standard nda de i iklikler yapm t r. De i iklik,
TFRS 3’ün gerekliliklerini önemli ekilde de i tirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989
Çerçeve) yap lan atf Mart 2018’de yay mlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yap lan at fla
de i tirmek niyetiyle yap lm t r. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini kar lamayan
ko ullu varl klar tan mlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemi tir. De i iklik, 1 Ocak 2022 ve
sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için ileriye yönelik olarak uygulanacakt r. E er i letme, ayn
zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlar nda Kavramsal Çerçeve (2018 Sürümü)’ye
at fta bulunan de i ikliklerin tümüne ait de i iklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu de i ikli in Fon’un finansal durumu ve performans üzerindeki etkileri
de erlendirilmektedir.
TMS 16’daki de i iklikler - Kullan m amac na uygun hale getirme
KGK, Temmuz 2020’de,TMS 16 Maddi Duran Varl klar standard nda de i iklikler yapm t r. De i iklikle
birlikte, irketlerin bir maddi duran varl kullan m amac na uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin
sat ndan elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varl k kaleminin maliyetinden dü ülmesine izin
vermemektedir.
irketler bu tür sat
gelirlerini ve ilgili maliyetleri art k kar veya zararda
muhasebele tirecektir. De i iklik, 1 Ocak 2022 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için
uygulanacakt r. De i iklikler geriye dönük olarak, yaln zca i letmenin de i ikli i ilk uygulad hesap
dönemi ile kar la t rmal sunulan en erken dönemin ba lang c nda veya sonras nda kullan ma sunulan
maddi duran varl k kalemleri için uygulanabilir. lk defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet
tan nmam t r.
Söz konusu de i ikli in Fon’un finansal durumu ve performans üzerindeki etkileri
de erlendirilmektedir.
TMS 37 De i iklikleri - Ekonomik aç dan dezavantajl sözle meler-Sözle meyi yerine getirme
maliyetleri
KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Kar l klar, Ko ullu Borçlar ve Ko ullu Varl klar standard nda
de i iklikler yapm t r. TMS 37’de yap lan ve 1 Ocak 2022 ve sonras nda ba layan y ll k hesap
dönemleri için uygulanacak olan de i iklik, bir sözle menin ekonomik aç dan “dezavantajl ” m yoksa
“zarar eden” mi olup olmad n n de erlendirilirken dikkate al nacak maliyetlerin belirlenmesi için
yap lm t r ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yakla m n n uygulanmas n içermektedir.
De i iklikler, de i ikliklerin ilk kez uygulanaca y ll k raporlama döneminin ba nda (ilk uygulama
tarihi) i letmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmedi i sözle meler için ileriye yönelik olarak
uygulanmal d r. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu de i ikli in Fon’un finansal durumu ve performans üzerindeki etkileri
de erlendirilmektedir.
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2.2

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar (devam )

ii) Yay nlanan ama yürürlü e girmemi ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam )
TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözle meleri Standard
KGK ubat 2019’da, sigorta sözle meleri için muhasebele tirme ve ölçüm, sunum ve aç klamay
kapsayan kapsaml yeni bir muhasebe standard olan TFRS 17’yi yay mlam t r. TFRS 17 hem sigorta
sözle melerinden do an yükümlülüklerin güncel bilanço de erleri ile ölçümünü hem de kar n
hizmetlerin sa land dönem boyunca muhasebele tirmesini sa layan bir model getirmektedir TFRS
17, 1 Ocak 2023 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken uygulamaya
izin verilmektedir. Standart Fon için geçerli de ildir ve irket’in / Grup’un finansal durumu veya
performans üzerinde etkisi olmayacakt r.
TMS 1 De i iklikleri - Yükümlülüklerin k sa ve uzun vade olarak s n fland r lmas
Ocak 2021’de KGK, “TMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu” standard nda de i iklikler yapm t r. 1 Ocak
2023 tarihinde veya sonras nda ba layan y ll k raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yap lan bu
de i iklikler yükümlülüklerin uzun ve k sa vade s n fland r lmas na ili kin kriterlere aç klamalar
getirmektedir. Yap lan de i iklikler TMS 8 “Muhasebe Politikalar , Muhasebe Tahminlerinde
De i iklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmal d r. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.
Söz konusu de i ikli in Fon’un finansal durumu ve performans üzerindeki etkileri
de erlendirilmektedir.
TMS 8 De i iklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tan m
A ustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tan m getiren de i iklikler
yay nlam t r. TMS 8 için yay nlanan de i iklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. De i iklikler, muhasebe tahminlerindeki de i iklikler ile
muhasebe politikalar ndaki de i iklikler ve hatalar n düzeltilmesi aras ndaki ayr ma aç kl k
getirmektedir. Ayr ca, de i tirilen standart, girdideki bir de i ikli in veya bir ölçüm tekni indeki
de i ikli in muhasebe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalar n n düzeltilmesinden
kaynaklanm yorsa, muhasebe tahminlerindeki de i iklikler oldu una aç kl k getirmektedir. Muhasebe
tahminindeki de i ikli in önceki tan m , muhasebe tahminlerindeki de i ikliklerin yeni bilgilerden veya
yeni geli melerden kaynaklanabilece ini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür de i iklikler hatalar n
düzeltilmesi olarak de erlendirilmemektedir. Tan m n bu yönü KGK taraf ndan korunmu tur.
De i iklikler yürürlük tarihinde veya sonras nda meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe
politikas de i ikliklerine uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu de i iklik Fon için geçerli de ildir ve finansal durumu veya performans üzerinde bir etki
bulunmamaktad r.
TMS 1 De i iklikleri – Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas
A ustos 2021'de KGK, TMS 1 için i letmelerin muhasebe politikas aç klamalar na önemlilik
tahminlerini uygulamalar na yard mc olmak ad na rehberlik ve örnekler sa lad
de i iklikleri
yay nlam t r. TMS 1'de yay nlanan de i iklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan
y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. TFRS'de "kayda de er" teriminin bir tan m n n bulunmamas
nedeniyle, KGK, muhasebe politikas bilgilerinin aç klanmas ba lam nda bu terimi "önemli" terimi ile
de i tirmeye karar vermi tir. 'Önemli' TFRS'de tan mlanm bir terimdir ve KGK’ya göre finansal tablo
kullan c lar taraf ndan büyük ölçüde anla lmaktad r. Muhasebe politikas bilgilerinin önemlili ini
de erlendirirken, i letmelerin hem i lemlerin boyutunu, di er olay veya ko ullar hem de bunlar n
niteli ini dikkate almas gerekir. Ayr ca i letmenin muhasebe politikas bilgilerini önemli olarak
de erlendirebilece i durumlara örnekler eklenmi tir.
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2.2

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar (devam )

ii) Yay nlanan ama yürürlü e girmemi ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam )
TMS 1 De i iklikleri – Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas (devam )
Söz konusu de i iklik Fon için geçerli de ildir ve finansal durumu veya performans üzerinde bir etki
bulunmamaktad r.
TMS 12 De i iklikleri – Tek bir i lemden kaynaklanan varl k ve yükümlülüklere ili kin
Ertelenmi Vergi
A ustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebele tirme istisnas n n kapsam n daraltan ve böylece
istisnan n e it vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan i lemlere uygulanmamas n
sa layan de i iklikler yay nlam t r. TMS 12'ye yap lan de i iklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten
sonra ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. De i iklikler, bir yükümlülü e ili kin yap lan
ödemelerin vergisel aç dan indirilebilir oldu u durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda
muhasebele tirilen yükümlülü e (ve faiz giderine) ya da ilgili varl k bile enine (ve faiz giderine) vergi
amac yla ili kilendirilebilir olup olmad n n (geçerli vergi kanunu dikkate al nd nda) bir muhakeme
meselesi oldu una aç kl k getirmektedir. Bu muhakeme, varl k ve yükümlülü ün ilk defa finansal
tablolara al nmas nda herhangi bir geçici fark n olup olmad n n belirlenmesinde önemlidir.
De i iklikler kar la t rmal olarak sunulan en erken dönemin ba lang c nda ya da sonras nda
gerçekle en i lemlere uygulan r. Ayr ca, kar la t rmal olarak sunulan en erken dönemin
ba lang c nda, kiralamalar ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm
indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmi vergi varl (yeterli düzeyde vergiye tabi
gelir olmas ko uluyla) ve ertelenmi vergi yükümlülü ü muhasebele tirilir.
Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.
Y ll k yile tirmeler - 2018-2020 Dönemi
KGK taraf ndan, Temmuz 2020’de “TFRS standartlar na ili kin Y ll k yile tirmeler / 2018-2020
Dönemi”, a a da belirtilen de i iklikleri içerek ekilde yay nlanm t r:
- TFRS 1- Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas – lk Uygulayan olarak
tirak: De i iklik, bir ba l ortakl n, ana ortakl k taraf ndan raporlanan tutarlar kullanarak
birikmi yabanc para çevrim farklar n ölçmesine izin vermektedir. De i iklik ayr ca, i tirak
veya i ortakl na da uygulan r.
- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo d
b rak lmas için '%10
testinde dikkate al nan ücretler: De i iklik, bir i letmenin yeni veya de i tirilmi finansal
yükümlülük artlar n n, orijinal finansal yükümlülük artlar ndan önemli ölçüde farkl olup
olmad n de erlendirirken dikkate ald
ücretleri aç kl a kavu turmaktad r. Bu ücretler,
taraflar n birbirleri ad na ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yaln zca borçlu ile borç veren
aras nda, ödenen veya al nan ücretleri içerir.
- TMS 41 Tar msal Faaliyetler – Gerçe e uygun de erin belirlenmesinde vergilemeler: Yap lan
de i iklik ile, TMS 41 paragraf 22’deki, irketlerin TMS 41 kapsam ndaki varl klar n n gerçe e
uygun de erinin belirlenmesinde vergilemeler için yap lan nakit ak lar n n dikkate
al nmamas na yönelik hükmü kald rm t r.
Yap lan iyile tirmelerin tamam , 1 Ocak 2022 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için
uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu de i ikliklerin/iyile tirmelerin Fon’un
finansal durumu ve performans üzerindeki etkileri de erlendirilmektedir.
2.3

Muhasebe tahminlerindeki de i iklikler

Muhasebe tahminlerindeki de i iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yap ld
cari
dönemde, gelecek dönemlere ili kin ise hem de i ikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak, net dönem kar veya zarar n n belirlenmesinde dikkate al nacak ekilde finansal
tablolara yans t l r. 1 Ocak – 31 Aral k 2020 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir
de i iklik yap lmam t r.
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2.

Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam )

2.4

Önemli muhasebe politikalar n n özeti

Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen önemli muhasebe politikalar a a da özetlenmi tir.
Finansal araçlar
Finansal bir varl k veya borç ilk muhasebele tirilmesi s ras nda gerçe e uygun de erinden ölçülür.
Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lmayan finansal varl k veya finansal borçlar n ilk
muhasebele tirilmesi s ras nda, ilgili finansal varl n edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile
do rudan ili kilendirilebilen i lem maliyetleri de söz konusu gerçe e uygun de ere ilave edilir.
Finansal varl k ve borçlar n normal yoldan al m ve sat mlar
muhasebele tirilmektedir.

i lem tarihi esas na göre

Fon finansal varl k ve borçlar n TFRS 9 uyar nca a a daki kategorilerde s n fland rmaktad r.
Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan finansal varl k ve finansal borçlar:
Bu kategoride al m-sat m amaçl finansal varl klar yer almaktad r.
Al m-sat m amaçl finansal varl klar esas itibar yla, yak n bir tarihte sat lmak veya geri sat n al nmak
amac yla edinilen veya ilk muhasebele tirme s ras nda, birlikte yönetilen ve son zamanlarda k sa
dönemde kâr etme konusunda belirgin bir e ilimi bulundu u yönünde delil bulunan belirli finansal
araçlardan olu an bir portföyün parças olan varl klard r. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkayna a
dayal k ymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktad r.
Al m-sat m amaçl finansal varl klar kayda al nmalar n izleyen dönemlerde gerçe e uygun de erleri
üzerinden de erlenir. Al m-sat m amaçl menkul k ymetlerin gerçe e uygun de erindeki de i iklik
sonucu ortaya ç kan gerçekle memi kar/zarar, kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda
“Finansal varl k ve yükümlülüklere ili kin gerçekle memi kar/zarar” da yans t l r. Al m-sat m amaçl
finansal varl klardan elde edilen faiz ve kupon tahsilatlar ile sat yoluyla gerçekle en kar/zarar, kar
veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda “Faiz Gelirleri” ve “Finansal varl k ve yükümlülüklere ili kin
gerçekle mi kar/zarar” a dahil edilmi tir.
lk muhasebele tirme s ras nda, i letme taraf ndan, gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara
yans t lan olarak s n flanan finansal varl klar al m sat m amaçl olmayan özkayna a dayal k ymetler ve
borçlanma araçlar n içermektedir. Söz konusu finansal varl klar, Fon’un izahnamesinde belirtildi i üzere
Fon’un risk yönetim veya yat r m stratejisi çerçevesinde gerçe e uygun de er esas al narak yönetilen
ve performanslar buna göre de erlendirilen bir portföyün parças olan varl klar olmalar nedeniyle ilk
kayda al mlar ndan gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan olarak s n flanan varl klard r
(Yönetim kuruluna ve icra kurulu ba kan na veya her kimse bu raporlaman n yap ld ), ilgili grup
hakk nda bu esasa göre bilgi sunulmaktad r.
Kredi ve alacaklar
Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada i lem görmeyen, türev
olmayan finansal varl klard r. Bankalardaki mevduat, nakit teminatlar , ters repo alacaklar , takas
alacaklar ve di er alacaklar Fon taraf ndan bu kategoride s n fland r lan finansal varl klard r. Kredi ve
alacaklar ilk kayda al mlar ndan sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmi maliyet ile
de erlenirler.
Di er finansal borçlar
Bu kategoride al m-sat m amaçl olarak s n flanmayan tüm finansal borçlar yer almaktad r. Fon repo
borçlar , takas borçlar , krediler ve finansal yükümlülükler ile di er ticari borçlar n bu kategoriye dahil
etmektedir. Di er finansal yükümlülükler ilk kayda al mdan sonra etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa
edilmi maliyetleri ile yans t lmaktad r.
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Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam )

Gerçe e Uygun De er Ölçümü
Gerçe e uygun de er, piyasa kat l mc lar aras nda ölçüm tarihinde ola an bir i lemde, bir varl
sat ndan elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyatt r.

n

Finansal varl k ve yükümlülüklerin gerçe e uygun de eri belirlenmesinde a a da belirtilen de erleme
esas ve yöntemleri kullan lm t r:
1)
2)

De erleme gününde aktif bir piyasada i lem gören menkul k ymetler ç k fiyat n yans tt için
bekleyen kapan seans fiyatlar veya kapan seans nda fiyat olu mayanlar için bir önceki
seans n a rl kl ortalama fiyat ile di er ç k fiyatlar ile
Borsada i lem görmeyen finansal varl k ve yükümlükler ile türev finansal araçlar indirgenmi nakit
ak m yöntemi, özde veya kar la t r labilir araçlara ili kin piyasa i lemleri sonucu olu an fiyatlar,
opsiyon fiyatlama modelleri ve piyasa kat l mc lar taraf ndan ço unlukla kullan lan ve
gözlemlenebilir girdileri azami kullanan di er yöntemler

Finansal varl klarda de er dü üklü ü
Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d ndaki finansal varl k veya
finansal varl k gruplar , her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u rad klar na ili kin göstergelerin
bulunup
bulunmad na
dair
de erlendirmeye
tabi
tutulur.
Finansal
varl n
ilk
muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay n meydana gelmesi ve söz konusu olay n
ilgili finansal varl k veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak mlar
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl n de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z
bir göstergenin bulunmas durumunda de er dü üklü ü zarar olu ur. tfa edilmi de erinden gösterilen
finansal varl klar için de er dü üklü ü tutar gelecekte beklenen tahmini nakit ak mlar n n finansal
varl n etkin faiz oran üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri
aras ndaki farkt r.
Yabanc para çevrimi
Fon’un geçerli ve finansal tablolar n sunumunda kullan lan para birimi TL‘dir. Yabanc para i lemler,
i lem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar üzerinden TL’ye çevrilmi tir. Yabanc paraya dayal parasal
varl k ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar kullan larak; yabanc para cinsinden
olan ve maliyet de eri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk i lem tarihindeki kurlardan; yabanc para
cinsinden olan ve gerçe e uygun de erleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçe e uygun
de erin tespit edildi i tarihte geçerli olan kurlardan TL’ye çevrilmi tir.” Çevrimler sonucu olu an kur
farklar kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda yans t lm t r.
Finansal araçlar n netle tirilmesi
Finansal varl k ve yükümlülükler, netle tirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt r m gücüne sahip
olunmas ve söz konusu varl k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanl
sonuçland rma niyetinin olmas durumunda bilançoda netle tirilerek gösterilmektedir.
Verilen Teminatlar
Fon taraf ndan nakit ve nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatlar ) finansal durum
tablosunda ayr olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ve nakit
benzerleri d nda verilen teminatlar (marjin teminatlar ) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri
olarak s n flanmaktad r.
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Sat

ve geri al

anla malar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi i lemleri

Tekrar geri al mlar n öngören anla malar çerçevesinde sat lm olan menkul k ymetler (“Repo”),
finansal durum tablosunda “Teminata verilen finansal varl klar” alt nda fon portföyünde tutulu
amaçlar na göre “Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans t lan” portföylerde s n fland r lmakta ve ait
oldu u portföyün esaslar na göre de erlemeye tabi tutulmaktad r. Repo sözle mesi kar l elde edilen
fonlar pasifte “Repo borçlar ” hesab nda muhasebele tirilmekte ve ilgili repo anla malar ile belirlenen
sat m ve geri al m fiyatlar aras ndaki fark n döneme isabet eden k sm için etkin faiz oran yöntemine
göre gider reeskontu hesaplanmaktad r. Repo i lemlerinden sa lanan fonlar kar l nda ödenen faizler
kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda “faiz gelirleri” kalemi alt nda muhasebele tirilmektedir.
Geri sat m taahhüdü ile al nm menkul k ymet (“Ters repo”) i lemleri finansal durum tablosunda “Ters
repo alacaklar ” kalemi alt nda muhasebele tirilmektedir. Ters repo anla malar ile belirlenen al m ve
geri sat m fiyatlar aras ndaki fark n döneme isabet eden k sm için “Etkin faiz (iç verim) oran yöntemi”ne
göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda “faiz
gelirleri” kalemi alt nda muhasebele tirilmektedir.
Takas alacaklar /borçlar
Takas borçlar raporlama tarihi itibar yla normal yoldan al m i lemlerinde sat n alma sözle mesi yap lm
ancak teslim al nmam menkul k ymet al mlar na ili kin olan borçlard r.
Takas alacaklar normal yoldan sat i lemlerinde sat
menkul k ymet sat lar na ili kin olan alacaklard r.

sözle mesi yap lm

ancak teslim edilmemi

Takas alacak ve borçlar itfa edilmi maliyetleri ile yans t lmaktad r.
Gelir/giderin tan nmas
Menkul k ymet sat

kar/zarar

Fon portföyünde bulunan menkul k ymetlerin, al m ve sat m , Fon paylar n n al m ve sat m , Fon’un gelir
ve giderleri ile Fon’un di er i lemleri yap ld klar gün itibar yla (i lem tarihi) muhasebele tirilir. Fon’dan
sat lan bir menkul k ymet sat günü de eri (al bedeli ve sat gününe kadar olu an de er art veya
azal lar toplam ) üzerinden ilgili varl k hesab na alacak kaydedilir. Sat günü de eri, ortalama bir
de er olup; ilgili varl k hesab n n borç bakiyesinin, ilgili menkul k ymetin birim say s na bölünmesi
suretiyle hesaplan r. Sat tutar ile sat günü de eri aras nda bir fark olu tu u takdirde bu fark “Menkul
k ymet sat karlar ” hesab na veya “Menkul k ymet sat zararlar hesab na kaydolunur.
Sat lan menkul k ymete ili kin “Fon paylar de er art /azal ” hesab n n bakiyesinin ortalamas na göre
sat lan k sma isabet eden tutar ise, bu hesaptan ç kar larak “Gerçekle en de er art lar /azal lar ”
hesaplar na aktar l r. Bu hesaplar ilgili dönemdeki di er kapsaml gelir tablosunda netle tirilerek
“Finansal Varl k ve Yükümlülüklere li kin Gerçekle mi Kar/Zarar” hesab nda, Menkul k ymet al m
sat m na ait arac l k komisyonlar da al m ve sat m bedelinden ayr olarak “Arac l k komisyonu gideri”
hesab nda izlenir.
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Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri
Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna
yans t lmaktad r. Bununla birlikte, fon yönetim ücreti ve denetim ücreti tahakkuk esas na göre
muhasebele tirilmektedir. Fon Pay senedi al m sat m komisyonu i lemleri onbinde 4+BSMV, ters repo
i lemleri milyonda 5,5+BSMV, ters repo i lemleri (14:00-17:00 aras i lemler) milyonda 11+BSMV,
vadeli repo i lemleri milyonda 5,5*Gün say s +BSMV, vadeli repo(14:00-17:00 aras i lemler) yüz binde
1,1*Gün say s +BSMV, tahvil-bono piyasas yüz binde 1,4+BSMV, tahvil- bono piyasas (Seans d
i lemler) yüz binde 2,8+BSMV, Hazine halesi :- , borsa para piyasas (7 günden uzun vadeli) milyonda
2,8*Gün say s +BSMV, borsa para piyasas (1-7 gün aras vadeli) yüz binde 2,1+BSMV, V OP endeks
vadeli kontratlar on binde 3+BSMV, V OP pay vadeli kontratlar on binde 3+BSMV, V OP döviz vadeli
kontratlar on binde 3+BSMV, V OP alt n vadeli kontratlar on binde 3+BSMV, alt n i lemleri için
komisyon on binde 3 + BSMW(Sat i lemlerinde gün baz nda 50 TL EFT ücreti ödenir.), k ymetli
madenler ve k ymetli ta lar piyasas al m-sat m komisyonu on binde 3+BSMV (Sat i lemlerinde gün
baz nda 50 TL EFT ücreti ödenir.) oran nda arac l k komisyon ücreti ödemektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda tahakkuk
esas na göre muhasebele tirilmektedir. Faiz geliri sabit veya de i ken getirili yat r m araçlar n n
kuponlar ndan sa lanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esas na göre
de erlenmelerini kapsar.
Temettü geliri
Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakk olu tu u tarihte finansal tablolara yans t lmaktad r.
Yönetim ücreti
Yönetim ücreti tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir. Bu fon için yönetim ücreti, y ll k %2dir.
Giderler
Tüm giderler tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.
Vergi
193 Say l Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 say l yasa
ile yap lan de i iklik ve bu de i iklik çerçevesinde yay nlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 say l
Resmi Gazete’ de yay nlanan karar ile Sermaye Piyasas Kanunu’na göre kurulan menkul k ymetler
yat r m fonlar (borsa yat r m fonlar ile konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar dahil) ile
menkul k ymetler yat r m ortal klar n n portföy i letmecili i kazançlar üzerinden yap lacak tevkifat oran
1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak de i tirilmi tir.
Kat lma paylar
Kat lma paylar pay sahiplerinin opsiyonuna ba l olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yükümlülük
olarak de erlendirilmektedir. Kat lma paylar Fon’un net varl k de eri üzerinden günlük olarak belirlenen
fiyatlardan pay sahipleri taraf ndan al n p sat labilir. Kat lma pay n n fiyat fon net varl k/ toplam
de erinin, de erleme gününde tedavülde olan pay say s na bölünerek belirlenmektedir.
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Fiyatlama Raporuna li kin Portföy De erleme Esaslar
-

De erleme her i günü itibar yla yap l r.

-

Portföydeki menkul k ymetlerin de erlemesinde, a a da belirtilen esaslar kullan l r:
(a)

Portföye al nan varl klar al m fiyatlar yla kayda geçirilir. Yabanc para cinsinden varl klar n
al m fiyat sat n alma günündeki yabanc para cinsinden de erinin TCMB döviz sat kuru
ile çarp lmas suretiyle bulunur.

(b)

Al
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
v)
vi)
vii)

tarihinden ba lamak üzere portföydeki varl klardan;
Borsada i lem görenler de erleme gününde borsada olu an en son seans a rl kl
ortalama fiyat veya oranlarla de erlenir. u kadar ki, kapan seans uygulamas
bulunan piyasalarda i lem gören varl klar n de erlemesinde kapan seans nda
olu an fiyatlar, kapan seans nda fiyat n olu mamas durumunda ise borsada
olu an en son seans a rl kl ortalama fiyatlar kullan l r.
Borsada i lem görmekle birlikte de erleme gününde borsada al m sat ma konu
olmayan paylar son i lem tarihindeki borsa fiyat yla; borçlanma araçlar , ters repo
ve repolar son i lem günündeki iç verim oran ile de erlenir.
Fon kat lma paylar , de erleme günü itibar yla en son aç klanan fiyatlar esas
al narak de erlenir.
Vadeli mevduat, bile ik faiz oran kullan larak tahakkuk eden faizin anaparaya
eklenmesi suretiyle de erlenir.
Yabanc para cinsinden olanlar, TCMB taraf ndan ilgili yabanc para için belirlenen
döviz al kuru ile de erlenir.
Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varl klar da portföy de eri
tablosunda gösterilir. Bu varl klar teminat n türü dikkate al narak bu maddedeki
esaslar çerçevesinde de erlenir
Borsa d repo-ters repo sözle meleri, piyasa fiyat n en do ru yans tacak ekilde
güvenilir ve do rulanabilir bir yöntemle de erlenir.
(i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler d nda kalanlar, KGK taraf ndan
yay mlanan TFRS dikkate al narak de erlenir. De erleme esaslar , yaz l karara
ba lan r.
(vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ili kin kararlar kurucunun
yönetim kurulu taraf ndan al n r.

(c)

Endeks fonlar n portföylerinde yer alan varl klardan; baz al nan endeks kapsam nda
bulunan varl klar endeksin hesaplanmas nda kullan lan esaslar, di er varl klar ise (b)
bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde de erlenir.

-

Fonun di er varl k ve yükümlülükleri, KGK taraf ndan yay mlanan TFRS dikkate al narak
de erlenir. u kadar ki, fonun yabanc para cinsinden yükümlülükleri TCMB taraf ndan ilgili
yabanc para için belirlenen döviz sat kuru ile çarp lmas suretiyle de erlenir.

-

Bir pay n al
ile bulunur.

ve sat

de eri, Fon toplam de erinin dola mdaki pay say s na bölünmesi
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Önemli muhasebe de erlendirme, tahmin ve varsay mlar
Finansal tablolar n haz rlanmas , bilanço tarihi itibar yla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da aç klanan
arta ba l varl k ve yükümlülüklerin tutarlar n ve ilgili dönem içerisinde olu tu u raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlar n etkileyen tahmin ve varsay mlar n yap lmas n gerektirir. Bu tahmin ve varsay mlar
yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve varsay mlardan
farkl l k gösterebilir. Ayr ca belirtilmesi gereken önemli muhasebe de erlendirme, tahmin ve varsay mlar
ilgili notlarda aç klanmaktad r.
Önemli muhasebe de erlendirme, tahmin ve varsay mlar
Hissedarl k, sözle meye dayal haklar, aile ili kisi veya benzeri yollarla kar taraf do rudan ya da
dolayl bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu lar, ili kili kurulu olarak
tan mlan rlar. li kili kurulu lara ayn zamanda sermayedarlar ve Fon yönetimi de dahildir. li kili kurulu
i lemleri, kaynaklar n ve yükümlülüklerin ili kili kurulu lar aras nda bedelli veya bedelsiz olarak transfer
edilmesini içermektedir.
3.

Bölümlere göre raporlama

Fon, Fon’un yat r m stratejisine uygun olarak çe itli menkul k ymetlere ve türevlere yat r m yapmak
amac yla tek faaliyet bölümü olarak yap lanm t r. Fonun tüm faaliyetleri birbiriyle ili kili ve birbirlerine
ba ml d r. Dolay s yla tüm önemli faaliyet kararlar Fon’u tek bir bölüm olarak de erlendirmek suretiyle
al nmaktad r. Tek faaliyet bölümüne ili kin bilgiler Fon’un bir bütün olarak sunulan finansal tablo
bilgilerine e ittir.
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4.

li kili Taraf Aç klamalar ve Nakit ve Nakit Benzerleri

Fon’un kurucusu Türkiye’de kurulmu olan
Portföy Yönetimi A. .’dir. Fon ile di er ili kili taraflar
aras ndaki bakiye ve i lemlerin detaylar a a da aç klanm t r.
Nakit ve nakit benzerleri

31 Aral k 2021

31 Aral k 2019

Vadesiz mevduat – T. Bankas A. .
Di er Haz r De erler – T. . Bankas A. .

14.650
12.091.899

11.688
11.155.377

Toplam

12.106.549

11.167.065

31 Aral k 2021

31 Aral k 2020

Yönetim ücretleri – Bankas A. .
Yönetim ücretleri – Portföy Yönetimi A. .
Yönetim ücretleri – Yat r m Menkul De erler A. .
Yönetim ücretleri – Yat r m Finansman Menkul De erler A. .

168.837
121.969
3.603
-

111.816
70.875
2.236
611

Toplam

294.409

185.538

1 Ocak31 Aral k 2021

1 Ocak31 Aral k 2020

Yönetim ücretleri – Bankas A. .
Yönetim ücretleri – Portföy Yönetimi A. .
Yönetim ücretleri – Yat r m Menkul De erler A. .
Yönetim ücretleri – Yat r m Finansman Menkul De erler A. .

1.136.371
703.238
24.508
9.320

704.628
427.594
6.445
1.300

Toplam

1.873.437

1.139.968

1 Ocak31 Aral k 2021

1 Ocak31 Aral k 2020

-

4.734

-

4.734

31 Aral k 2021

31 Aral k 2020

Bankalar
Borsa Para Piyasas

12.106.549
9.116.592

11.167.065

Toplam

21.223.141

11.167.065

li kili tarafa borçlar

li kili taraf ile yap lan i lemler
Giderler

li kili taraf ile yap lan i lemler
Gelirler
Al nan mevduat faizleri – T.

Bankas A. .

Toplam
Nakit ve nakit benzerleri
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5.

Di er alacaklar ve borçlar

Fon’un 31 Aral k 2021 ve 2020 tarihi itibar yla di er alacaklar yoktur. Fon’un 31 Aral k 2021 itibar yla
132.994.536 TL ters repo alaca bulunmaktad r. (31 Aral k 2020- 79.707.727 TL)
Bilançoda gösterilen “Di er borçlar” kaleminin detaylar a a da aç klanm t r:
Di er borçlar

31 Aral k 2021

31 Aral k 2020

Pay Çekme Gideri
hraç zni Ücreti
Saklama Komisyonlar
Denetim Ücreti
Tescil ve lan Gideri
Di er
BPP Gideri

(959.152)
(10.349)
(7.865)
(4.285)
(4.604)
(20.360)
(864)

(553.903)
(6.227)
(4.932)
(3.202)
(3.176)
(5.365)
-

Toplam

1.007.479

(576.805)

6.

Finansal Yat r mlar

31 Aral k 2021 ve 2020 tarihi itibar yla finansal varl klar içerisinde ta nan al m sat m amaçl menkul
k ymetlere ili kin bilgiler:
31 Aral k 2021
Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan
finansal varl klar

Maliyet

Makul De eri

Kay tl De eri

Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Yat r m Fonu

17.459.841
2.175.591
11.934.043

17.196.501
2.450.368
16.522.711

17.196.501
2.450.368
16.522.711

Toplam

31.569.475

36.169.580

36.169.580

31 Aral k 2020
Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan
finansal varl klar

Maliyet

Makul De eri

Kay tl De eri

Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Yat r m Fonu

7.257.402
13.119.211
1.487.895

7.410.329
13.645.992
2.334.200

7.410.329
13.645.992
2.334.200

Toplam

21.864.508

23.390.521

23.390.521
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7.

Niteliklerine göre giderler ve gelirler

Fon’un kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmu olup esas
faaliyetlerden di er giderleri ve komisyon ve di er i lem ücretleri detay a a daki gibidir:
Komisyon ve di er i lem ücretleri
1 Ocak31 Aral k 2021

1 Ocak31 Aral k 2020

V OP Komisyonu
Ters Repo ve Repo Komisyonu
BPP Komisyonu

(254.997)
(104.449)
(1.152)

(175.239)
(62.677)
(148)

Toplam

(360.598)

(238.064)

1 Ocak31 Aral k 2021

1 Ocak31 Aral k 2020

Döviz lem Giderleri
Ek Kayda Alma Ücreti
SMMM Hizmet Bedeli
Tescil ve lan Giderleri
Lisans Kullan m Ücreti
Vergi Gideri
EFT Giderleri
Noter Harç Tasdik Giderleri
Di er Giderler

(21.862)
(4.504)
(6.029)
(4.071)
(1.473)
(1.112)
(121)
(973)

(93.386)
(14.952)
(3.949)
(3.831)
(3.540)
(1.293)
(685)
(107)
(1.726)

Toplam

(40.145)

(123.009)

Esas faaliyetlerden di er giderleri;

8.

Kar l klar, ko ullu varl k ve borçlar

Kar l klar bilanço tarihi itibar yla mevcut bulunan ve geçmi ten kaynaklanan yasal veya yap sal bir
yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa layan kaynaklar n
ç k n n muhtemel olmas ve yükümlülük tutar konusunda güvenilir bir tahminin yap labildi i
durumlarda muhasebele tirilmektedir. Tutar n yeterince güvenilir olarak ölçülemedi i ve yükümlülü ün
yerine getirilmesi için fondan kaynak ç kmas n n muhtemel olmad durumlarda söz konusu yükümlülük
“Ko ullu” olarak kabul edilmektedir.
31 Aral k 2021 tarihi itibar yla Fon'un vermi oldu u 17.794.491 TL V OP teminat bulunmaktad r. (31
Aral k 2020: 11.034.757 TL)
31 Aral k 2021 tarihi itibar yla Fon’un ters repo i lemlerinden alacaklar için alm oldu u toplam
143.091.310 TL devlet tahvili teminat bulunmaktad r. (31 Aral k 2020: 64.049.155 TL)
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9.

Toplam de er / Net varl k de eri ve toplam de eri / Net varl k de erinde art

/ azal

A a da Fon’un cari dönem ile geçmi dönem finansallar na ait birim pay de eri ile toplam de er / net
varl k de erinin detay verilmi tir.

Fon toplam de eri (TL)
Dola mdaki pay say s (Adet)
Birim pay de eri (TL)

Dönem ba nda dola mdaki pay say s
Dönem içinde sat lan kat lma belgesi say s
Dönem içinde geri al nan kat lma belgesi say s
Toplam

31 Aral k 2021

31 Aral k 2019

206.879.860
79.835.418
2,591329

124.537.727
72.521.147
1,717261

1 Ocak31 Aral k 2021
Adet

1 Ocak31 Aral k 2020
Adet

72.521.147
140.468.363
(133.154.092)

13.098.977
201.103.531
(141.681.361)

79.835.418

72.521.147

10.
Fiyat raporundaki ve finansal durum tablosundaki toplam de er / net varl k de eri
mutabakat
De erleme esaslar nda bir fark olmamas nedeniyle Fon’un 31 Aral k 2021 tarihi itibar yla finansal
varl klar n finansal durum tablosundaki 206.879.860 TL tutar ndaki de erleri Fon’un fiyat raporundaki
finansal varl klar n toplam ile ayn d r. (31 Aral k 202*: 124.537.727 TL)
11.

Has lat

Faiz ve Temettü Gelirleri

1 Ocak31 Aral k
2021

1 Ocak31 Aral k
2020

Tahvil Özel Kesim Faiz Gelirleri
Finansman Bonosu Faiz Gelirleri
Devlet Tahvili Faiz Gelirleri
Ters Repo Faiz Gelirleri
Özel Sektör Kira Sertifikalar
V OP Nema
BPP Faiz Gelirleri

1.128.385
799.079
906.961
8.534.142
1.476.703
44.455

538.246
233.064
364.978
3.531.627
299
482.628
1.275

12.889.725

5.152.117

15.403
(282.259)
(118.689)
3.538.028
5.265.502
1.361.793

41.913
10.537
(18.368)
8.045.925
7.011
1.144.973
46.759

9.779.777

9.278.750

22.669.502

14.430.868

Finansal Varl k ve Yükümlülüklere li kin Gerçekle mi Kar/Zarar
Hisse senetleri sat karlar /zararlar
Döviz sat karlar /zararlar
Borçlanma senetleri sat karlar /zararlar
Devlet tahvili sat karlar /zararlar
Özel sektör tahvili sat karlar /zararlar
V OP sözle me kapama karlar /zararlar
Devlet Tahvili gerçekle en de er art lar /azal lar
Borçlanma senetleri gerçekle en de er art lar /azal lar
Mevduat hesab gerçekle en de er art lar /azal lar

Toplam
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12.

Esas faaliyetlerden di er gelirler ve giderler

31 Aral k 2021'de esas faaliyetlerden di er gelirler 499TL’dir (31 Aral k 2020: 108.040 TL). 40.145TL
tutar nda esas faaliyetlerden di er giderler hesab ise Vergi Giderleri, Tescil ve lan Giderleri, EFT
Giderleri, Noter Tasdik Harç Giderleri, Lisans Kullan m Ücretleri, SMMM Hizmet Bedeli, Ek Kayda Alma
Ücreti ve Di er Giderlerden olu maktad r (31 Aral k 2020 - 123.009 TL)
13.

Yönetim ücretleri

31 Aral k 2021 tarihi itibar yla yönetim ücreti gideri 1.919.739TL’dir. (31 Aral k 2020: 1.167.984 TL)
14.

Finansman giderleri

Fon’un 1 Ocak- 31 Aral k 2021 hesap dönemi itibar yla finansman giderleri bulunmamaktad r. (31 Aral k
2020: Bulunmamaktad r.)
15.

Kur de i iminin etkileri

Kur de i iminin etkileri dipnot 18’de sunulmu tur.
16.

Yüksek enflasyonlu ekonomide raporlama

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK taraf ndan
kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar ”) uygun finansal
tablo haz rlayan fonlar için, 13 Aral k 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmi tir. Fon’un y lsonu finansal tablolar bu karar çerçevesinde
haz rlanm t r.
17.

Türev araçlar

Fon’un 31 Aral k 2021 tarihi itibar yla 72.733.784 TL de erindeki türev finansal araçlar n detaylar
a a daki gibidir. (31 Aral k 2020 – 54.838.080 TL )
Türev- Futures
Sözle me Tan m
F_USDTRY0222
F_XAUTRYM0222
F_XU0300222

Vade

Posizyon

28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022

Uzun
Uzun
Uzun

Nominal De er Uzla ma Fiyat
980,00
29.800,00
1.565,00

14,503300
862,500000
2.097,000000

Sözle me
De eri
14.213.234
25.702.500
32.818.050
72.733.784

18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi

Finansal risk faktörleri
Fon faaliyeti gere i piyasa riskine (faiz oran riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski), kredi riskine
ve likidite riskine maruz kalmaktad r. Fon’un risk yönetim amac Fon’un yat r m stratejileri kapsam nda
kat l m paylar n n de erini maksimize etmektir. Fon menkul k ymetlerini gerçe e uygun fiyatlar ile
de erleyerek maruz kal nan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayr m nda günlük olarak
takip etmektedir. Fon Kurulu’nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ili kin stratejiler ve limitler
belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri taraf ndan bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun
ve piyasalar n durumuna göre bu limit ve politikalar de i im göstermekte, belirsizli in hâkim oldu u
dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çal lmaktad r.
18. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
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Yo unla ma riski
Fon içtüzü ünde belirlenen yöntemler uygulanm olup, söz konusu yat r m stratejisi de dahil olmak
üzere, fona al nacak menkul k ymetlerin fon portföyüne oran i lemleri mevzuata, içtüzük ve izahnamede
belirlenen s n rlamalara uygunluk arz etmektedir.
Faiz oran riski
Faiz oran riski, piyasa faiz oranlar nda meydana gelen de i ikliklerden dolay Fon’un faize duyarl
finansal varl klar n n nakit ak lar nda veya gerçe e uygun de erinde dalgalanmalar olmas riskidir. 31
Aral k 2020 tarihi itibar yla Fon’un finansal araçlar nda sabit faizli finansal araçlar bulunmaktad r. Fon’un
faize duyarl l
finansal araçlar n faiz de i imine ba l olarak finansal varl klar n gerçe e uygun
de erlerinde olacak de i ikli i içermektedir.
Faiz pozisyonu tablosu a a daki gibidir;
A a daki tabloda piyasa faiz oranlar ndaki %5 de i imin, di er bütün de i kenler sabit kalmak kayd yla,
Fon’un net varl k de erine potansiyel etkisi sunulmaktad r:
De i ken faizli finansal araçlar
Finansal Varl klar
Faiz art
%5
%-5

/(azal

31 Aral k 2021

31 Aral k 2020

36.169.580

23.390.521

1.808.479
(1.808.479)

1.169.526
(1.169.526)

)

Kur riski
Yabanc para cinsinden i lemler, kur riskinin olu mas na sebebiyet vermektedir. Fon’un 31 Aral k 2021
ve 31 Aral k 2020 tarihli dövizli i lemleri a a daki gibidir.
31 Aral k 2021
TL kar l
ABD Dolar
12.091.899
907.187
12.078.540
906.185
24.170.439
1.813.372
1.208.522
90.669

Nakit ve nakit benzerleri
Finansal varl klar
Net yabanc para varl k / (yükümlülük) pozisyonu
TL’nin ilgili YP kar s nda %5 de er kaybetmesi
durumunda net varl k de erindeki de i im
TL’nin ilgili YP kar s nda %5 de er kazanmas
durumunda net varl k de erindeki de i im

18.

(1.208.522)

(671.505)

(90.507)

671.505

90.507

(90.669)

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
(26)

31 Aral k 2020
TL kar l
ABD Dolar
11.155.377
1.503.542
2.274.726
306.592
13.430.103
1.810.133

Portföy Yönetimi A. .
Portföy Üçüncü De i ken Fon
31 Aral k 2021 ve 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ili kin aç klay c dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Liras (‘’TL’’) olarak gösterilmi tir.)

Likidite riski
Likidite riski, nakit olarak ya da di er bir finansal varl n teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Fon, kat lma paylar n n paraya çevrilmesine
ba l olarak günlük nakit ç k riskine maruzdur. Fon’un politikas varl klar n n en az %0 - %100‘nü
piyasada hemen sat labilecek likit yat r mlarda tutmakt r. Ayr ca Fon’un 31 Aral k 2021 tarihi itibar yla
21.223.141 TL nakit ve nakit benzeri bulunmaktad r. (31 Aral k 2020: 11.167.065 TL)
31 Aral k 2021

Defter de eri

Sözle me
uyar nca nakit
ç k lar toplam
(I+II+III+IV)

3 aydan
k sa

3-12 ay
aras
(II)

1-5 y l
aras
(III)

5 y ldan
uzun
(IV)

Türev olmayan
Finansal yükümlülükler
li kili Taraflara Borçlar
Di er borçlar

(294.409)
(1.007.479)

(294.409)
(1.007.479)

(294.409)
(1.007.479)

-

-

-

Toplam yükümlülük

(1.301.888)

(1.301.888)

(1.301.888)

-

-

-

Sözle me uyar nca vadeler

31 Aral k 2020

Sözle me uyar nca vadeler

Defter
de eri

Sözle me
uyar nca nakit
ç k lar toplam
(I+II+III+IV)

3 aydan
k sa

3-12 ay
aras (II)

1-5 y l
aras
(III)

5 y ldan
uzun (IV)

Türev olmayan
Finansal yükümlülükler
li kili Taraflara Borçlar
Di er borçlar

(185.538)
(576.805)

(185.538) (185.538)
(576.805) (576.805)

-

-

-

Toplam yükümlülük

(762.343)

(762.343) (762.343)

-

-

-

Kat lma paylar pay sahibinin opsiyonunda talep edildi i anda paraya çevrilebilmektedir. Ancak yönetim
yukarda sunulan sözle meye ba l vade analizinin gerçek nakit ak lar n yans tmas n
beklememektedir, zira kat lma pay sahipleri kat l m paylar n daha uzun sürelerde elde tutmaktad r.
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

Kredi riski
Kredi riski, finansal arac n taraflar ndan birinin yükümlülü ünü yerine getirmemesi nedeniyle di er tarafta finansal bir kay p/zarar meydana gelmesi riski olarak
tan mlanmaktad r. Fon’un kredi riski temel olarak borçlanma araçlar na yapt
yat r mlardan kaynaklanmaktad r. Fon i lemlerini
Portföy A. . arac l yla
gerçekle tirmekte olup söz konusu alacaklara ili kin kredi riski s n rl d r.
Finansal araç türleri itibar yla maruz kal nan kredi riskleri:
Finansal araç türleri itibar yla maruz kal nan kredi riskleri

Alacaklar
Alacaklar

31 Aral k 2021
Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
A. Vadesi geçmemi ya da de er dü üklü üne u ramam
finansal varl klar n net defter de eri
B. Vadesi geçmi ancak de er dü üklü üne u ramam
varl klar n net defter de eri
C. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri
- Vadesi geçmi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
- Vadesi geçmemi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
D. Bilanço d kredi riski içeren unsurlar

Varl klar
Di er Alacaklar

li kili Taraf

Di er
Taraf

li kili
Taraf

Di er Taraf

-

-

-

-

36.169.580 132.994.536
-

21.223.141 17.794.491
-

-

-

-

-

36.169.580 132.994.536
-

21.223.141 17.794.491
-

(28)

Finansal

Ters repo

Nakit ve
Benzerleri

Teminata
Verilen
Nakit ve
Nakit
Benzerleri
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

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

Alacaklar
Alacaklar

31 Aral k 2020
Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
A. Vadesi geçmemi ya da de er dü üklü üne u ramam
finansal varl klar n net defter de eri
B. Vadesi geçmi ancak de er dü üklü üne u ramam
varl klar n net defter de eri
C. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri
- Vadesi geçmi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
- Vadesi geçmemi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
D. Bilanço d kredi riski içeren unsurlar

Varl klar
Di er Alacaklar
li kili
Taraf
Di er Taraf

li kili Taraf

Di er
Taraf

-

-

-

-

-

-

(29)

Nakit ve
Benzerleri

Finansal

Ters repo

Di er

-

23.390.521
-

79.707.727
-

11.167.065 11.034.757
-

-

23.390.521
-

79.707.727
-

11.167.065 11.034.757
-
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

Finansal varl k ve yükümlülüklerin gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine ili kin aç klamalar
a) Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmi maliyet ile yans t lanlar:
Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmi maliyet ile yans t lan nakit ve nakit benzerleri ile, di er alacak
ve borçlar n k sa vadeli olmalar nedeniyle defter de erlerinin gerçe e uygun de erlerini yans tt
varsay lm t r.
b) Finansal tablolarda gerçe e uygun de eri ile yans t lanlar
Finansal tablolarda gerçe e uygun de eri ile yans t lan finansal varl klar n ve yükümlülüklerin gerçe e uygun
de erlerinin tespitinde kullan lan girdilerin seviyelerine göre da l m a a daki gibidir:
Birinci seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde eri ilebilen, özde varl klar n veya
borçlar n aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlar (düzeltilmemi olan)ile de erlenmektedir.
kinci seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, ilgili varl k ya da yükümlülü ün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyat ndan ba ka direk ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyat n n
bulunmas nda kullan lan girdilerden de erlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, varl k ya da yükümlülü ün gerçe e uygun
de erinin bulunmas nda kullan lan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
de erlenmektedir.
31 Aral k 2021
Finansal varl klar:
Al m-sat m amaçl finansal varl klar – Yat r m Fonlar
Al m-sat m amaçl finansal varl klar – Özel sektör
borçlanma senetleri
Al m-sat m amaçl finansal varl klar – Kamu Kesimi
borçlanma senetleri
Toplam finansal varl klar

1. Seviye

2. Seviye

3. Seviye

Toplam

2.334.200
13.645.993

-

-

2.334.200
13.645.993

7.410.329

-

23.390.522

-

1. Seviye

7.410.329
-

23.390.522

2. Seviye

3. Seviye

Toplam

2.334.200

-

-

2.334.200

13.645.993

-

-

13.645.993

7.410.329
23.390.521

-

-

7.410.329
23.390.521

31 Aral k 2020
Finansal varl klar:
Al m-sat m amaçl finansal varl klar – Yat r m Fonlar
Al m-sat m amaçl finansal varl klar – Özel sektör
borçlanma senetleri
Al m-sat m amaçl finansal varl klar – Kamu Kesimi
borçlanma senetleri
Toplam finansal varl klar

19.

Nakit ak

tablosuna ili kin aç klamalar

Nakde e de er varl klar döneme isabet eden kasa ve faiz gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç aydan
k sa olan bankalardan alacaklardan olu maktad r.
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20.

Toplam de er/net varl k de eri de i im tablosuna ili kin aç klamalar

Toplam de er / net varl k de erine ili kin aç klamalar dipnot 9’da aç klanm t r.
21.

Finansal tablolar önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar n aç k, yorumlanabilir ve
anla labilir olmas aç s ndan aç klanmas gereken di er hususlar

Sermaye Piyasas Kurulu’nun (SPK) 30 Aral k 2013 tarihli ve 28867(mükerrer) say l Resmî Gazete’ de
yay mlanan Yat r m Fonlar n n Finansal Raporlama Esaslar na li kin Tebli i (II-14.2) ile Menkul K ymet
Yat r m Fonlar taraf ndan düzenlenecek mali tablo ve raporlar n haz rlan p sunulmas na ili kin ilke ve
kurallara uygun olarak haz rlanm t r.
Fon’a ait menkul k ymetler Türkiye
Bankas A. . nezdinde saklamada tutulmaktad r. Yap lan saklama
sözle mesine istinaden yürürlükteki mevzuat n öngördü ü sigorta Türkiye
Bankas A. . taraf ndan
yapt r lmaktad r.
22.

Raporlama döneminden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem kar na ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal
bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m için
yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. Fon, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren
olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.
Fon’un raporlama döneminden sonraki aç klamas gereken olaylar bulunmamaktad r.
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Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
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3 4 4 8 5 Sar yer
stanbul - Türkiye

Tel: + 9 0 2 1 2 3 1 5 3 0 0 0
Fax: + 9 0 2 1 2 2 3 0 8 2 9 1
ey.com
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Portföy Üçüncü De i ken Fon’un Pay Fiyat n n Hesaplanmas na Dayanak Te kil Eden Portföy
De eri Tablosu ve Toplam De er/Net Varl k De eri Tablosunu çeren Fiyat Raporlar n n Mevzuata
Uygun Olarak Haz rlanmas na li kin Rapor
Portföy Üçüncü De i ken Fon’un pay fiyat n n hesaplanmas na dayanak te kil eden portföy de eri
tablosu ve toplam de er/net varl k de eri tablosunu içeren fiyat raporlar n n 30 Aral k 2013 tarihli ve
28867 (Mükerrer) say l Resmi Gazete’ de yay mlanan “Yat r m Fonlar n n Finansal Raporlama
Esaslar na ili kin Tebli (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasas Kurulu’nca belirlenen esaslara
uygun olarak haz rlan p haz rlanmad n Sermaye Piyasas Kurulu’nun konu hakk ndaki düzenleme ve
duyurular çerçevesinde 31 Aral k 2021 tarihi itibar yla incelemi bulunuyoruz.
Portföy Üçüncü De i ken Fon’un pay fiyat n n hesaplanmas na dayanak te kil eden portföy de eri
tablosu ve toplam de er/net varl k de eri tablosunu içeren fiyat raporlar 30 Aral k 2013 tarihli ve 28867
(Mükerrer) say l Resmî Gazete’de yay mlanan “Yat r m Fonlar n n Finansal Raporlama Esaslar na
ili kin Tebli (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasas Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak
haz rlanm t r.
Bu görü tamamen Sermaye Piyasas Kurulu ve
Portföy Yönetimi A. .’nin bilgisi ve kullan m için
haz rlanm olup, ba ka maksatla kullan lmas mümkün de ildir.

Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Alper Ekbul, SMMM
Sorumlu Denetçi
stanbul, 28 ubat 2022
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Tutar
TL

31 Aral k 2021
Grup Toplam
%
%

Tutar
TL

31 Aral k 2020
Grup
Toplam
%
%

Fon Portföy De eri
Haz r De erler
Di er Haz r De erler
Bankalar
Borçlar
Di er Borçlar
Takasa Borçlar
Yönetim Ücreti
Kayda Alma Ücreti

196.075.199
12.106.549
12.091.899
14.650
(1.301.888)
(17.619)
(959.152)
(314.768)
(10.349)

100
100
99,88
0,12
100
1,35
73,67
24,18
0,79

94,78
6,17
6,17
0,01
(0,66)
(0,01)
(0,49)
(0,16)
(0,01)

114.133.005,31
11.167.064,99
11.155.377,07
11.687,92
-762.343,50
-11.310,10
-553.902,69
-190.903,82
-6.226,89

100
99,90
0,10
100
2,30
72,66
25,04
0,82

91,65
8,97
0,01
8,96
-0,61
-0,01
-0,44
-0,15
-0,01

Fon Toplam De eri

206.879.860

100

100

124.537.726,80

100,00

100,00
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