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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Kurulu’na;
A)

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1)

Görüş

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonunun (‘Fon”) 31 Aralık 2021 tarihli finansal
durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe
politikalarının özeti de dhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını
denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fonun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının
Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2) (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal
Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun
olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
2)

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlanna
(BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun
Bağımsız Denetçinin Finansal Tablo/ann Bağımsız Denetimine Ilişkin Sorumluluk/an bölümünde ayrıntılı
bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız DenetçÜer için Etik Kurallar (Etik
Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun
olarak Fondan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin
diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
3)

Kilit Denetim Konuları

Taraf ımızca raporumuzda bıldirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.
4)

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Fon yönetimi; finansal tabloların SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık
içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
devam ettırme kabiliyetinin
hazırlarken yönetim; Fonun sürekliliğini
tabloları
Finansal
değerlendirilmesinden, gerektiğınde süreklilikle ilgili hususlan açıklamaktan ve Fonu tastiye etme ya da
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını
kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fonun finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur
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5)

Bağımsız Denetçinin Finansal Tablolann Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak tinansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu
düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo
kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak
yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi
kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:
-

-

-

-

-

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı ‘önemli yanlışlık riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekürlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol
ihlali füllerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
Fonun iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetımle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminlerinın ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendırilmektedir.
Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak. Fonun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine
ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belırsızliğin mevcut olup
olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu
hakkında sonuca varılmaktadır. Onemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız
halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu
açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen
denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla bırlikte. gelecekteki olay veya şaniar Fonun
sürekliliğini sona erdirebilir.
Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu
tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer
hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
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Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz.
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya
açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
B)

Mevzuaüan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1)

rrKnın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fonun 1 Ocak—31 Aralık 2021 hesap
döneminde defler tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.

2)

UKnın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Fatih Polattır.

ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ernst 8 Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Mart 2022
Istanbul, Türkiye
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu (Bilanço)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar

Dipnot
referanslan

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2021

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2020

4

58073.186

22.1 25.875

-

-

5
5
5
6, 12

5.852.215
-

-

489.018346

-

13.498.528
89.676
505.648.084
541.362.164

Toplam Varlıklar (A)
Yükümlülükler
Repo Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar

-

5

Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) <8)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)

(4)

-

-

914.079

9.586,344

914.079

9.586.344

552.029.668

531.775.820

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ait kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Dlpnot
reteransları
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Temettü Gelided
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ilişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ilişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faa!iyet Gelirleri
Yönetim Ucrelleh
Saklama Ucretleh
ilan Giderleri
Denetim Ücretleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer işlem Ücretleri
Esas Faaliyetierden Diğer Giderler

Esas Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyet Kar/Zararı
Finansman Giderleri
Net Dönem Karı/Zararı ÇA)
DIGER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıtlandırılacaklar
Diğer Kapsamlı Gelir (B)
TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTIŞ/AZALİŞ (A+B)

(5)

10
10
10
10
10
8
8
8

e
e
5

e
e

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak31 Aralık 2021

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak
31 Aralık 2020

42710466
2656.853
20.551.377
(21.638.677)
10.408.038
54.688.057
(9.927.001)
(58.151)
(4.441)
(9.539)
(104)
(63.131)
(78.685)
(24.362)
(10.165.414)
44.522.643

35.666585
1.114.602
19.177.748

1.981.800
7.274.229
65.214.964
(9.510.283)
(50.171)
(2.777)
(5.353)
(380)
(76.829)
(150.538)
(25.764)

(9.822.095)
55.392.869

.

-

44.522.843

55.392.869

-

-

44.522.643

55.392.869

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 tarihli
toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Toplam Değeri(Net Varlık Değeri (Dönem Başı)

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Dipnot
referansları

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

9

531.775.820

505.672.604

44.522.644
152.443.494
(176.712.290)

55.392.869
146.473.096
(176.762.750)

552.029.668

531.775.820

Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış
Katılma Payı ihraç Tutarı (+)
Katılma Payı iade Tutarı (-)
Toplam DeğerUNet Varlık Değeri (Dönem Sonu)

9

(6)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ait
nakit akış tablosu
<Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak
31 Araıık 2021

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 ğraıık 2020

44.522.644

55.392.869

10
10

(42.710.466)
21.638.677

(35.666.585)
(1.981.800)

5
5
6

7.735.989
(8.672.265)
(7.665.792)

(4.578.482)
4.860.513
(64.977.900)

10
10

2.656.853
42.710.466

1.114.602
35.666.585

60.216.107

<10.170.198)

152.443.494
(176.712.290)
(24.268.796)

146.473.095
(176.762.749)
(30.289.654)

Dipnot
referansları

-

A. Işletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Net Dönem Karı/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı iıe Iıgiıi Düzeltmeıer
Faiz Gelirleri ve Giderleri fle Ilgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıplanfl<azançları ile Iıgiıi Düzeltmeler
lşıetme Sermayesinde Gerçekıeşen Değişimıer
Aıacakıardaki Artış/Azalışla lıgiıi Düzetmeıer
Borçlardaki Artış/Azalışla lıgih Düzeltmeler
Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla lıgili Düzelımeler
Faaliyetlerden Eıde Edilen Nakit Akışları
Alınan Temettü
Alınan Faiz

8. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışıarı
Katılma Payı lhraçlanndan Elde Edilen Nakit
Katılma Payı ladeleri Için Odenen Nakit
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve
Nakit Benzerıerindeki Net Artış/Azalış (A÷B)

35 947 311

40 459 852

35.947.311

(40.459.852)

t. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri
Uzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri

4

22.125.875

62.585.727

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B÷C÷D)

4

58.073.186

22.125.875

<7)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
1.

Fon hakkında genel bilgiler

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Mart 2013 tarih ve 28586
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri dahilinde kurulmuştur. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu (“Fon”) emeklilik yatırım fonudur. Fon 20 Şubat 2006 tarihinde
kurulmuştur.
Fonun kurucusu : Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi
Fon kumcusunun adresi: iş Kuleleri Kule 2 Kat:1 6,1 8-20 Levent / Istanbul
Fonun yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Fon yöneticisinin adresi: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 34330 Levent/Istanbul
Saklayıcı kuruluş : Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Saklayıcı kuruluşun adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer 34467
Istanbul

Fon süresi ve kaçıncı yılında olduğu:
Kuruluş tarihi 20 Şubat 2006 olan fon süresizdir.

Fon portfö yünün yönetimi:
Fon, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (“Anadolu Hayat”, “Kurucu”) tarafından kurulmuş olup, Sermaye
Piyasası Kurulu (‘SPK”J mevzuatı uyarınca portföy yönetimi, Yapı Kredi Portföy YönetimiA.Ş. <“Yapı
Kredi Porföy”, “Yönetici”) tarafından yapılmaktadır.

Fon yönetim ücretleri:
Fon, Yönetici’ye ve Kurucu’ya Fonun yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile
muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,00510’undan
(yüzbindebeşvirgülon) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde
hesaplanarak Kurucu ve yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım
esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartlan
SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Xl/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik

getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebhğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından
1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin
ilke ve kuralları belirlemişti. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliği” (11-14.2) (Tebliğ) ile 31
Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hüküm altına alınmış ve
finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları
alınmıştır. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporlan, fon portföylerinde yer
alan varlıkların değerlenmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon porftöy ve toplam
değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmiştir. Ayrıca SPK sözkonusu finansal
tablolara ilişkin olarak tablo ve dipnot formatlarını yayımlamıştır.
Uygunluk Beyanı
Fon, finansal tablolarını Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına
ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliği” (11-14.2)
uygun olarak
yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğine
haricinde
varlıklar,
finansal
yansıtılan
değerleri
ile
hazırlamaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun
r.
hazırlanmıştı
olarak
maliyet esası baz alınarak TL
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle finansal tablolar yayımlanmak üzere 23 Mart 2022 tarihinde Kurucu
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar
Yeni bir TMSıTFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz
konusu TMSrrFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında
isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
2.2

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikalan sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı bir
şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Bu standartların ve yorumların Fonun mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
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2,

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
Gösterge Faiz Oranı Reformu
Yapılan Değişiklikler

—

2. Aşama

-

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da

Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin
Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz
Oranı Reformu Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır.
işletmeler bu değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
—

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlannı belirleme esasındaki
değişiklikler için kolaylaştıncı uygulama
Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki
değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak
değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal
araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu
durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun
yerine nakit akışlannın finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi
öngörülmekted ir
Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar:
Sınıflandırma ve Olçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını
uygulayan şirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı
uygulaması için zorunludur.

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandınlmasına ilişkin imtiyazlar
-

-

-

-

-

Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi
ilişkisini
korunma
riskten
ve
dokümantasyonundaki
revizyonların,
kurgusu
sonlandırılmadan yapılmasına izin vermektedir.
Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına
dayandığı varsayılır.
Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik
testlerinin değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş
gerçeğe uygun değer değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir.
Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro
riskten korunma stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler
nedeniyle değiştirilmesine ilişkin muafiyet sağlamaktadır. ilgili muafiyet, riskten korunma
stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine olanak sağlamaktadır.
Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir.
IBOR reformu kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2
muafiyetleri uygulanır.

Risk bileşenlerinin ayn olarak tanımlanması
Değişiklikler, şirketlere, hskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak
belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına
dair geçici muatiyet getirmektedir.
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (devamı)

ila ve Açıklamalar
Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif
referans faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş
gerçekleşmese de IBOR geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu
risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek
dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir
Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla
birlikte, şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir.
Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS 16 Değişiklikleri

-

Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlardaki

Değişiklik

Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-1 9 salgını sebebiyle kiracılara
tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri
konusunda muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin,
vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları
da kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin değişiklik yapmıştır.
Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Fon tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Fon aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık
Satışları veya Katkıları
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağJı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 201 7’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz
olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
Fon, söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra
değerlendirece kti r.
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ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)
TFRS 3 Değişiklikleri

—

Kavramsal Çerçeve ‘ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik

KGK, Temmuz 2020’de TFRS Işletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik,
TERS 3’ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989
Çerçeve) yapılan atlı Mart 201 B’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla
değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan
koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3’e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye yönelik olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı
zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (2018 Sürümü)’ye atıfta
bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Fonun finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TMS 16’daki değişiklikler

-

Kullanım amacına uygun hale getirme

KOK, Temmuz 2020’de, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle
birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin
satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin
vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda
muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap
dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan
maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. ilk defa TERS uygulayacaklar için muafiyet
tanınmamıştır.
Söz konusu değişikliğin Fonun finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TMS 37 Değişiklikleri
maliyetleri

-

Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında
değişiklikler yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa
“zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için
yapılmıştır ve direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir.
Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi)
işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için ileriye yönelik olarak uygulanmalıdır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)
TFRS 17— Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı
KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı
kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin
sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak
2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Standart Fon için geçerli değildir ve Şirketin / Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 1 Değişiklikleri

-

Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandınlması

Ocak 2021 ‘de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır 1 Ocak
2023 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu
değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin krilerlere açıklamalar
getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikalar,, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar”e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Fonun finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TMS 8 Değişiklikleri

—

Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021’de KGK, TMS 8’de ‘muhasebe tahminleri” için yeni bir tanım getiren değişiklikler
yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe
politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca,
değiştidlen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini
üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki
tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden
kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak
değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur. Değişiklikler yürürlük tarihinde
veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe politikası değişikliklerine
uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.
TMS 1 Değişiklikleri

—

Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Ağustos 2021 ‘de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini
uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri yayınlamıştır. TMS
l’de yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir. TFRS’de “kayda değer” teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, KGK,
muhasebe politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi “önemli” terimi ile değiştirmeye karar
vermiştir. ‘Onemli’ TFRS’de tanımlanmış bir terimdir ve KGK’ya göre finansal tablo kullanıcıları
tarafından büyük ölçüde anlaşılmaktadır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken,
işletmelerin hem işlemlerin boyutunu, diğer olay veya koşulları hem de bunların niteliğini dikkate alması
gerekir. Ayrıca işletmenin muhasebe politikası bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara
örnekler eklenmiştir.

(13)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Yeni ve düzelülmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)
TMS 1 Değişiklikleri

—

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (devamı)

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.

TMS 12 Değişiklikleri
Vergi

—

Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin Ertelenmiş

Ağustos 2021de KGK, TMS 12’de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece
istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını
sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. TMS 12’ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2023’te veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan
ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi
amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme
meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal
tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler
karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere
uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında, kiralamalar ile
hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilirve vergilendirilebilir geçici
farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş
vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir.
Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.
Yıllık İyileştirmeler -201 8-2020 Dönemi
KGK tarafından, Temmuz 2020’de ‘TFRS standartlarına ilişkin Yıllık Iyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”,
aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:
-

TERS 1-Uluslararası Finansal Raporlama Standartlannın İlk Uygulaması—İlk Uygulayan olarak
İştirak: Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak
birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya
iş ortaklığına da uygulanır.

-

-

TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için

‘%

10

testinde dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal
yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup
olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler,
tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren
arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan
değişiklik ile, TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe
uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır.
—

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin/iyileştirmelerin Fon’un
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.3

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal
tablolara yansıtılır. 1 Ocak 31 Aralık 2021 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır.
-

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata
bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır
veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar ‘gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar’, wsatılmaya hazır finansal varlıklar’ ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda
alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın ila edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili
finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerceğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, alım-satım amacıyla elde tutulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz
konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan
türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak
sınıf landırılırlar.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıllandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
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Finansal araçlar (devamı)
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

Fon tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı
borçlanma senetleri gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar olarak
sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kate
olmayan fakat gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar olarak
sınıflanan özkaynak araçları gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediğinde maliyet
değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi
kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe
uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilir ve tinansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatınmın elden çıkarılması ya da
değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam
kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar özkaynak araçlarına ilişkin
temettüler
Fonun
temettü
alma
hakkının
oluştuğu
durumlarda
gelir
tablosunda
muhasebeleşti ri 1 mekted ir.
Yabancı para birimiyle ifade edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal
varlıklar gerçeğe uygun değeri ifade edildiği para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi
sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı
kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur
farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmektedir.
Itfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar:

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli
kapsamında elde tutulması ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan kar payı ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması durumunda finansal
varlık itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır.
Itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme
maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben “iç
verim oranı yöntemi” kullanılarak “Itfa edilmiş maliyeti” ile ölçülmektedir. Itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen
finansal varlıklar ile ilgili kar payı gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve
söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi
ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlannın finansal varlığın
etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki tarktır.
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2.
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2.4

Önemli muhasebe politikalannın özeti (devamı>

Finansal araçlar (devamı>
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar özkaynak araçları
haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer
düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını
aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
zararı,

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar özkaynak araçlarının
gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tularda değer değişikliği riski
yüksek likidileye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

taşımayan

Finansal yükümlülükler
Fonun finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Fonun tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıf landırılır.
Gerceğe uygun değer farkı kar veya zarara vansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değehyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda
muhasebeleştihlen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını
da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştırilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca
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veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Finansal araçların netleştirilmesi
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
Kur değişiminin etkileri
Fonun finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Fonun finansal durumu ve faaliyet sonucu, Fonun geçerli para
birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (‘TL) cinsinden ifade edilmiştir.
Fon’un finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer
alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılmak
suretiyle TL’ye çevrilmektedir.
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Fon’un, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışlan esas faaliyetler ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Fonun portföyündeki değer artış ve azalışlarından
kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Fon’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri
Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”),
finansal durum tablosunda ‘Teminata verilen finansal varlıklar” altında fon portföyünde tutuluş
amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait
olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen
fonlar pasifte “Repo borçları “hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen
satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine
göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında ödenen faizler
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “faiz gelirleri” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri finansal durum tablosunda “Ters
repo alacakları” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve
geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne
göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “faiz
gelirleri” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.
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Takas alacakları /borçları
Takas borçları raporlama tarihi itibarıyla normal yoldan alım işlemlerinde satın alma sözleşmesi yapılmış
ancak teslim alınmamış menkul kıymet alımlarına ilişkin olan borçlardır.
Takas alacakları normal yoldan satış işlemlerinde satış sözleşmesi yapılmış ancak teslim edilmemiş
menkul kıymet satışlarına ilişkin olan alacaklardır.
Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.
Verilen Teminatlar
Fon tarafından nakit ve nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatları) tinansal durum
tablosunda ayrı olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ve nakit
benzerleri dışında verilen teminatlar (marjin teminatları) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri
olarak sınıflanmaktadır.
Gelirlgiderin tanınması
Menkul kıymet satış kar/zararı
Fon porftöyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fonun gelir
ve giderleri ile Fonun diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla (işlem tarihi) muhasebeleştirilir. Fondan
satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya
azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir
değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark “Menkul
kıymet satış karları” hesabına veya ‘Menkul kıymet satış zararları hesabına kayıt edilmektedir. Satılan
menkul kıymete ilişkin “Fon payları değer artış/azalış” hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan
kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak Gerçekleşen değer artışları/azalışları’ hesaplarına
aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir lablosunda netleştirilerek “Finansal Varlık ve
Yükümlülüklere ilişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar” hesabında, Menkul kıymet alım satımına ait aracılık
komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak ‘Aracılık komisyonu gideri” hesabında izlenir.
Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri
Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, fon yönetim ücreti ve denetim ücreti tahakkuk esasına göre
mu hasebeleşti ri 1 mekted ir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit veya değişken getirili yatırım araçlarının
kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskonlolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre
değerlenmelerini kapsar.
Temettü geliri
Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte tinansal tablolara yansıtılmaktadır.
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Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Giderler
Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Vergi
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa
ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul kıymetler
yatırım tonları (borsa yatırım tonları ile konut finansman tonlan ve varlık finansman tonları dahil) ile
menkul kıymetler yatırım ortalıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı
1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir.
Katılma payları
Katılma payları pay sahiplerinin opsiyonuna bağlı olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yükümlülük
olarak değerlendirilmektedir.
Katılma payları Fonun net varlık değeri üzerinden günlük olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri
tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık/ toplam değerinin, değerleme gününde
tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.
İlişkili taraflar
Bu finansal tablolar açısından Fonun kurucusu, Fonun kurucusu ile sermaye ilişkisinde olan şirketler
ve Fonun portföy yönetimi ve aracılık hizmetlerini aldığı ilişkili kurumlar “ilişkili taraflar olarak
tanımlanmaktadır.
Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları
Değerleme her işgünü itibarıyla yapılır.
Portföydeki menkul kıymetlerin değerlemesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
(a)

Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların
alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru
ile çarpılması suretiyle bulunur.

(b)

Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
1)

ii)

iii)
iv)
v)

Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı
ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması
bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında
oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada
oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
Borsada işlem görmekle birlikle değerleme gününde borsada alım satıma konu
olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa tiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo
ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir.
Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatlan esas
alınarak değerlenir.
Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden taizin anaparaya
eklenmesi suretiyle değerlenir..
Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para çin belirlenen
döviz alış kuru ile değerlenir.

vi)
(20)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe palitikalannın özeti (devamı)

Fiyatlama Raporuna ilişkin Poflföy Değerleme Esasları (devamı>

vii)

v)
vi)

vii>

(e)

Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da porttöy değeri tablosunda
gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar
çerçevesinde değerlenir.
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde
güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.
(i) il (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından
yayımlanan TMS[TFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı
karara bağlanır.
(vii) ve (vüi) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun
yönetim kurulu tarafından alınır

Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında
bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b)
bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.
-

Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMSİTFRS
dikkate alınarak değerlenir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri
TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması
suretiyle değerlenir.
Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına
bölünmesi ile bulunur.

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tablolann hazırlanması, bilanço tarihi itıbarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar
yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve varsayımlardan
farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
ilgili notlarda açıklanmaktadır.

3.

Bölümlere göre raporlama

Fon, Fon’un yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak
amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılanmıştır. Fonun tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine
bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fonu tek bir bölüm olarak değerlendirmek suretiyle
alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fonun bir bütün olarak sunulan finansal tablo
bilgilerine eşittir.
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Nakit ve nakit benzerleri

4.

Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Bankalar
Vadesiz mevduat
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduat/ar

58.073.186
11.117
58.062.069

22.125.875
8.785
22. 117.090

Toplam

58.073.186

22.125.875

Nakit ve nakit benzerleri

5.

Diğer alacaklar ve borçlar

Fonun 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla alacak ve borçları aşağıdaki gibidir.
Bilançoda gösterilen alacaklar ve borçlar” kaleminin detayları aşağıda açıklanmıştır:
31 Aralık 2020

31 Aralık 2021

Alacaklar
Ters repo alacakları
Diğer aıacaklar
Takas alacakları

5.852.215

Toplam

5.852.215

13.588.204

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

894.494
16.573
3.012

823.447
15.953
2.683
8.265.343
478.777
141

-

.

Diğer borçlar
Yönetim ücreti
Ek kayda alma ücreti
Denetim ücreti
Diğer borçlar
Pay Çekme Borçları
Komisyon ücreti

.

.

.

914.079

ilişkili taraflara diğer borçlar
Yönetim ücreti

89.676
13.498.528

9.586.344

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

894,494

823.447

894.494

823.447

Fon toplam değerinin günlük %0.00510den (yüzbindebeşvirgülon) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk
ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ve Yöneticiye ödenir.
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6.

Finansal Yatırımlar

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla fınansal varlıklar içerisinde taşınan alım satım
amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2021
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
fınansal varlıklar
Hisse Senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Devlet tahvili
Finansman bonosu
Hazine bonosu
Kira Sertifikaları
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları
Toplam

Maliyet Makul Değeri Kayıtlı Değeri
93.210.488

139.476.740

139.476.740

370.188434

323.287801

323.287.801

-

-

-

-

-

-

25.375.000

26.253.805

26.253.805

488.773.923

489.018.346

489.018.346
31 Aralık 2020

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan

Maliyet Makul Değeri Kayıtlı Değeri

finansal varlıklar
Hisse Senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Devlet tahvili
Finansman bonosu
Hazine bonosu
Kira Sertifıkaları
Kamu Kesimi Kira Sertifıkaları
Toplam

7.

96.465.613

120.948.698

120.948.698

310.677.826
41.926.260
1.474.393

307.443.298
43.246.219
8.434.029

307.443.298
43.246.219
8.434.029

25.375.000

25.575.840

25.575.840

475.919.092

505.648.084

505.648.084

Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).
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8.

Niteliklerine göre giderler

Fonun kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup,
giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Yönetim ücrelıeri
Komisyon ve diğer işlem ücretleri
Kuruı ücretleri
Saklama ücretleri
Esas faaliyetlerden diğer giderler
han giderıed
Denetim ücretleri
Noter harç ve tasdik giderleri
Toplam
9.

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

9927.001
78.685
63.131
58.151
24.362
4.441
9.539
104

9.510.283
150.538
76.829
50.171
25.764
2.777
5.353
380

10.165.414

9.822.095

Toplam değer/net varlık değeri ve toplam değerinde/net varlık değerinde artış/azalış

Aşağıda Fonun birim pay değeri ile toplam değeri net varlık değerinin detayı verilmiştir.

Fon toplam değeri (TL)
Dolaşımdaki pay sayısı <Adet)
Birim pay değeri (TL)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

552.029.668
12.441.778.079
0,044369

531 .775.820
12.994.567.800
0,040923

Fiyat raporundaki ve finansal durum tablosundaki toplam değer/net varlık değeri mutabakatı
Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fonun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal
varlıkların finansal durum tablosundaki 552.029.668 TL tutarındaki değerleri Fonun fiyat raporundaki
finansal varlıkların toplamı ile aynıdır. (31 Aralık 2020: 531.775.820 TL)
Katılma belgeleri hareketleri:
31 Aralık 2021
Adet

31 Aralık 2020
Adet

Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı

12.994.567.800
3.678.567.353
(4.231.357.074)

13.794.535.640
3.885.907.958
(4.685.875.798>

Toplam

12.441.778.079

12.994.567.800
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10.

Hasılat
lOcak31 Aralık 2021

locak
31 Aralık 2020

Menkul kıymetleri faiz ve kar payları
Temettü gelirleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere ilişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar

42.710.466
2.656.853

35.666.585
1.114.602

10.408.038

7.274.229

20.551 .377

19.1 77.748

Toplam

76.326.734

63.233.164

(21.638.677)

1.981.800

(21.638.677)

1.981.800

54.688.057

65.214.964

Faiz ve Temettü Gelirleri

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar

Toplam

11.

Türev araçlar

Fon’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla portföyünde türev finansal araçlan bulunmamaktadır (31 Aralık
2020: Bulunmamaktadır).

12.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Finansal risk faktörleri
Fon, faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, hisse senedi fiyat riski> maruz
kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin
değerinde meydana gelecek ve Fonu olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Fon, portföy yönetimine
ilişkin stratejiler ve limitler dahilinde portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir.
Yoğunlaşma riski
Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak
üzere, fona alınacak menkul kıymetlehn fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata. içtüzük ve
izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.
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12.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Faiz oranı riski

Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı Fonun faize duyarlı
finansal varlıklarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir.
Fonun faize duyarlılığı finansal araçların faiz değişimine bağlı olarak finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerinde olacak değişikliği içermektedir.

Faizli finansal varlıklar

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

349.541.606

359.123.546

Aşağıdaki tabloda piyasa faiz oranlarındaki 10% değişimin, diğer bütün değişkenler sabit kalmak
kaydıyla, Fonun net varlık değerine potansiyel etkisi sunulmaktadır:
31 Aralık 2021

Faiz artışı/(azalışı)

10%
(10)%

31 Aralık 2020

Kar zarar

Kar zarar

üzerindeki etkisi

üzerindeki etkisi

34.954.161
(34.954.161)

35.912.355
(35.912.355)

Likidite riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya
çıkabilmektedir. Fonun faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile
finansal yatırımlar oluşturmaktadır.
Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla sözleşme
sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

Sözleşme uyarınca vadeıer

Defter
değeri

Sözıeşme
uyarınca nakit
çıkışıar topıamı

(ı+ıı+ııı+ıv)

3 aydan
kısa (1)

3-12 ay
arası (ıı)

1-5 yıı
arası (111)

5 yıldan
uzun
(IV)

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Borçlar

.

.

-

Diğer borçlar

914.079

914.079

914.079

Toplam yükümlülük

914.079

914.079

914.079

(26)
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12.

Finansal arçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2020
Sözleşme

uyarınca nakit
Sözleşme uyarınca vadeler

Defter
değeri

çıkışlar toplamı
(1+11+111+1V)

5 yıldan
1-5 yıı
arası (111)

3-12 ay
arası (Il)

3 aydan
kısa (1)

uzun
(IV)

Türev olmayan
finansal yükümıülükler

Borçlar
Diğer borçıar

-

.

.

9,586.344

9.586.344

9.586.344

Topıam yükümlülük

9.586.344

9.586.344

9.586.344

-

.

-

-

-

-

Fonun finansal yükümlülüklerinin beklenen vadeleri sözleşme vadelehne yaklaştığından ayrı bir tablo
verilmem iştir.

Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Fonun 31 Aralık 2021 ve
2020 dönemleri itibarıyla, kur riski bulunmamaktadır.

Kredi riski
Fonun kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine
getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla,
Fonun kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir:

(27)

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

8. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri

-

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski

31 Aralık 2021

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

İlişkili Taraf

(28)

5.852.215

5.852.215

.

Diğer Taraf

Diğer Alacaklar

lıişkiıi Taraf

Alacaklar

Diğer Taraf

Alacaklar

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kredi riski (devamı)

12.

1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

58,073.186

58.073.186

Bankatardakl
Mevduat

489.018.346

489.018.346

Finansal
Varlıklar

Diğer

D. Bilanço dişi kredi riski içeren unsurlar

- Net değerin teminat, vs ile güvence aıtına alinmiş kismi

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşükluğü (-)

- Net değerin teminat, vs ile güvence aıtına alınmış kısmı

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşükıüğü (.)

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net deller değerleri

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşükıüğüne uğramamış
varııkların net defter değeri

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış linansal varlıkıarin
net defter değeri

- Azami riskin teminat, vs iıe güvence altına alınmiş kısmı

Raporıama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski

31 Aralık 2020

Finansaı araç türıeri itibarıyıa maruz kalınan kredi riskıed

(29)

13.498.528

13.498.528

-

-

Diğer Taraf

-

-

89.676

89.676

Diğer Taraf

Diğer Aıacaklar
lıişkili Taraf

Alacaklar

lıişkill Taraf

Alacakıar

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kredi riski (devamı)

14.

1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotiarı
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

22.125.875

22.125.875

Bankaıardaki
Mevduat

505.648.084

505.648.084

Finansal
Varlıklar

Diğer

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı>

12.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
a)

Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılanlar

Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan nakit ve nakit benzerleri ile, diğer
alacak ve borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini
yansıttığı varsayılmıştır.
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri
Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
31 Aralık 2021
Fınansal varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters repo alacakları

finansal

finansal

dahil)

varlıklar

yükümlülükler

.

-

-

-

58.073.186
5.852.215

489.018.346

.

.

Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
Denzerleri
dahil)

22.125.875
13.498.528
-

-

Gerçeğe uygun
değer farkı
kar/zarara
yansıtılan
finansal
varlıklar

.

-

(914.079)

(914.079)

Itfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter değeri

-

-

505.648.084

(30)

-

53.073.186
5.852.215
489.018.346

89.676

Fınansal yükümlülükler
Diğer Borçlar

Defter değeri

-

-

Finansal yükümlülükler
Diğer Borçlar

Finansal varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Takas Alacakları
Finansal Varlıklar
Diğer Alacaklar

Itfa edilmiş
değerinden
gösterilen

benzerleri

Fınansal Varlıklar

31 Aralık 2020

Gerçeğe uygun
değer farkı
kar!zarara
yansıtılan

(9.586.3>

22.125.875
13.496.528
505.648.0M
89.676

(9.586.344>

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak—31 Aralık 2021 dönemine ilişkin
finansal tablo dipnotları
(Tüm tutarlar TL olarak gösteriımiştir)
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı>

12.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
(devamı>
b)

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan tinansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya
borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan) ile değerlenmektedir.
Ikinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kuHanılan girdilerden değerlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.

•
•

•

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar (alım satım amaçlı finansal
varlıklar) devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör tahvilleri ve hisse senetlerinden oluşmaktadır ve rayiç
değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır. Bu sebeple, söz konusu varlıkların raporlama
tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir
31 Aralık
2021

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan
linansal vadıkıar-aıım satım amaçlı finansal
varlıklar

489.018.346

1. Seviye

2. Seviye

3. Seviye

489.018.346

31 Aralık
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan
linansal varlıklar-alım satım amaçlı lınansal
varlıklar
13.

2020

1. Seviye

505.648.084

505.648.084

2. Seviye

3. Seviye

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 31 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliği (11-14.2> ile Menkul Kıymet
Yatırım Fonları tarafından düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve
kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.
14.

Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler
31 Aralık 2021
5.064
5.0M

Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti
Toplam
15.

31 Aralık 2020
4.512
4.512

Raporlama döneminden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Fon, bilanço tarihinden sonraki düzeltme
gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun
şekilde düzeltir. Fonun raporlama döneminden sonraki açıklaması gereken olayları bulunmamaktadır.
(31)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu
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Pay Fiyatının
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Değer/Net Varlık
Tablosu
ve
Toplam
Değeri
Portföy
Dayanak
Eden
Teşkil
ına
Hesaplanmas
ına ilişkin
Hazırlanmas
Olarak
Uygun
Mevzuata
Raporlarının
Fiyat
İçeren
Tablosunu
Değeri
Rapor
‘nun

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonunun pay fiyatının hesaplanmasına
dayanak teşkil eden portlöy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat
raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım
Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun
konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş
bulunuyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına
dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat
raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım
Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’nin bilgisi ve kullanımı
için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

ız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
ErnstaYoung Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi
23 Mart 2022
Istanbul. Türkiye

(1)
A member firm of Ernst 8 Young Global Limiled
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31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
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31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatınm Fonu
31 Aralık 2021 tarihli toplam değerlnet varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

A.FOWORTAKLIK PORTFÖY DEĞERI
8. HAZJR DEĞERLER fr)
a)Kasa
b) Bankalar
ci Diğer Hazır Değerler
C.ALACAKLAR (‘t-)
a) Takasan Alacaklar
b) DEğer Alacaklar
D. BORÇLAR (-)
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ucreti
c) Diğer Borçlar
d) Kayda Alma ücreti
TOPLAM DEÖERINET VARLIK DEĞERI

Tutar
TL
551932.631
11.116

31 Aralık 2021
Toplam
Gnip
100,00
100,00

.

.

11.116

100.00

-

.

0,01

100,00

0.01
914.079

100.00
100,00

.

-

894.494
3.012
16.573

97.86
0,33
1,81

.

552.029.668

(4)

-

-

Tutar
TL
527.765.174
8.785

-

-

100,16

.
.
.
.

8.785
-

.
.

13.588.204
13.498529
89.676
9.666.344
8.741.568
823.447
5.376
15.953

100

53t775.820

0.16

.

0,16

31 Aralık 2020
Toplam

Grup
100,00
100,00

.

100,00

99,25

-

.

-

100,00
99,34
0,66
100,00
31,18
8,59
0.06
0,17

2,55
2.53
0,02
1,80
1.65
0,15

100

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 itibarıyla iç kontroı sisteminin
durumuna ilişkin rapor
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Fax: +90 212 230 8291
ey.com
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla iç kontrol sisteminin
durumuna ilişkin rapor
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklibk Yatırım Fonu’nun (“Fon”) 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap
dönemine ait iç kontrol sistemini Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in (‘Yönetmelik”) 14 üncü maddesinde belirtilen asgari esas ve usuller
çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonunun risk yönetim
sistemini de içeren iç kontrol sistemi, yatırım fonlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemelerinde belirtilen asgari esas ve usulleri içermektedir.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Emeklilik Şirketinin bilgisi ve kullanımı
için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkÜn değildir.

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
ıstYoung Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Mart 2022
Istanbul, Türkiye

A nomber fimı ot EnsI 8 Young Global Limitad

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
31 Araıık 2021 itibarıyıa varııkların sakıanmasına
ilişkin rapor
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla varlıkların saklanmasına ilişkin rapor
2021 tarihi
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yaitrım Fonu’nun (‘Fon”) 1 Ocak31 Aralık
ilişkin
buna
ve
işlemlerini
satım
alım
piyasası
sermaye
ve
ait
para
itibarıyla yatırım dönemine
Kanunu
Sistemi
sözleşmelerini, fon varlıklarının 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Hakkında
Esaslar
ilişkin
e
Faaliyetlerin
ve
Kuruluş
Fonlarının
Yatırım
Emeklilik
ve
Kanun”)
(‘4632 Sayılı
incelemiş
açısından
ı
Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerine uygun olarak saklanıp saklanmadığ
bulunuyoruz. Incelememiz aşağıdaki hususların da test edilmesini içermiştir.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

) nezdinde
Saklayıcı kuruluş olan Istanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (‘Takasbank”
Şirketi
Anonim
Emeklilik
Hayat
Anadolu
araçlarının,
saklamada bulunan para ve sermaye piyasası
ile
kayıtları
Takasbank
olmaksızın
haberi
önceden
(“Emeklilik Şirketi”) veya Fon Kurulu’nun
mutabakatının yapılması,
teyit
Kaydi ortamda tutulan para ve sermaye piyasası araçlarının kayıtları tutan kuruluşlarda
edilmesi,
Odünç menkul kıymet işlemleri konusunda taraflardan teyit alınması,
ilişkin
Fon hesabından yapılan ödeme ve virman işlemlerinin ilgili ödeme ve virman işlemlerine
belgelerle karşılaştırılarak kontrol edilmesi,
talimatı
Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların porttöy yönetim şirketinin
tespiti,
çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığının
sayılarını
Fon paylarının katılımcı bazında tutulup tutulmadığı ve katılımcılara sahip oldukları pay
kontrolü.
ının
sağlanmadığ
sağlanıp
fon bazında izleme imkanı
katkı
Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Emeklilik Şirketi tarafından bildirilen katılımcı
kontrolü,
paylarının Fon’a aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının
emeklilik sistemi
Emeklilik Şirketi ve portföy yönetim şirketi tarafından fon hesaplarından, bireysel
yapılmadığının
yapılıp
harcama
dışında
dışına Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen durumlar
kontrolü,

31 Aralık
Görüşümüze göre Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standari Emeklilik Yatırım Fonu’nun 1 Ocak
ve Fon
ri
düzenlemele
ilişkin
fonlarına
yatırım
Kurulu’nun
Piyasası
2021 döneminde varlıkları Sermaye
ır.
saklanmaktad
çerçevesinde
hükümler
içtüzüğünde yer alan
bilgisi ve kullanımı
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Emeklilik Şirketinin
için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.
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