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  30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 

  Bağımsız Bağımsız 

  Denetimden Denetimden 

 Notlar Geçmemiş Geçmiş 

 

VARLIKLAR 
 

Dönen varlıklar: 

Nakit ve nakit benzerleri 3 2.712.985 3.478.355 

Ticari alacaklar 

-    İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 4 2.448.322 3.563.773 

Diğer alacaklar    

   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 5 1.353.083 370.486 

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 6 45.567 21.872 

Stoklar 7 76.250 87.500 

Peşin ödenmiş giderler 8 368.645 497.111 

Diğer dönen varlıklar 6 422.138 - 

 

Toplam dönen varlıklar  7.426.990 8.019.097 

 

Duran varlıklar: 

Finansal yatırımlar  30.000 - 

Maddi duran varlıklar 12 669.550 686.610 

Maddi olmayan duran varlıklar    

-    Şerefiye 11 378.744 378.744 

-    Diğer maddi olmayan duran valıklar 13 2.035.927 2.053.020 

 

Toplam duran varlıklar  3.114.221 3.118.374 

 

Toplam varlıklar  10.541.211 11.137.471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takip eden notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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  30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 

  Bağımsız Bağımsız 

  Denetimden Denetimden 

 Notlar Geçmemiş Geçmiş 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Kısa vadeli yükümlülükler: 

Ticari borçlar    

-   İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 4 748.669 453.184 

Diğer borçlar    

-   İlişkili taraflara diğer borçlar 5 3.608 8.920 

-   İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 6 5.722 109.555 

Ertelenmiş gelirler 9 46.230 537.597 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 21 10.954 279.998 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler ve karşılıklar 10 543.722 976.265 

 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  1.358.905 2.365.519 

 

Uzun vadeli yükümlülükler: 
Uzun vadeli karşılıklar 

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

   uzun vadeli karşılıklar 14 171.669 166.381 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 21 531.725 252.764 

 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  703.394 419.145 

 

Toplam yükümlülükler  2.062.299 2.784.664 

 

ÖZKAYNAKLAR 

 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar  8.473.520 8.337.370 

Ödenmiş sermaye 15 5.141.000 5.141.000 

Emisyon primi 15 1.919.845 1.919.845 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  

   birikmiş diğer kapsamlı giderler    

- Tanımlanmış fayda planları  

     yeniden ölçüm  kayıpları 15 25.505 (2.770) 

Geri alınmış paylar 15 (997.902) (704.896) 

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 15 462.498 462.498 

Geçmiş yıllar karları / (zararları) 15 1.211.528 561.229 

Net dönem karı 15 711.046 960.464 

Kontrol gücü olmayan paylar 15 5.392 15.437 

 

Toplam özkaynaklar  8.478.912 8.352.807 

 

Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler  10.541.211 11.137.471 

 
 

 

 

 

Takip eden notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

 Notlar 30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Sürdürülen faaliyetler: 

 

Hasılat 17 11.977.572 2.985.556 8.893.489 2.229.026 

Satışların maliyeti (-) 17 (7.557.065) (1.838.526) (6.030.117) (1.500.400) 

 

Brüt kar  4.420.507 1.147.030 2.863.372 728.626 

 

Genel yönetim giderleri (-) 18 (3.627.996) (1.121.401) (3.355.322) (980.518) 

Pazarlama giderleri (-) 18 (559.601) (162.180) (527.599) (161.786) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19 974.125 481.831 335.537 181.991 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 19 (159.452) (56.006) (241.014) (20.747) 

 

Esas faaliyet karı/(zararı)  1.047.583 289.274 (925.026) (252.434) 

 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 20 59.119 14.081 59.945 4.041 

 

Sürdürülen faaliyetler  vergi öncesi karı  1.106.702 303.355 (865.081) (248.393) 

 
Dönem vergi geliri/(gideri)  (400.128) (79.576) 13.676 11.170 

 

Dönem vergi gideri 21 (107.645) (5.131) (49.094) (49.094) 

Ertelenen vergi geliri/(gideri) 21 (292.483) (74.445) 62.770 60.264 

 

Net dönem karı  706.574 223.779 (851.405) (237.223) 

 

Net dönem karının dağılımı 

Kontrol gücü olmayan paylar  (4.472) (2.557) 183 (1.004) 

Ana ortaklık payları  711.046 226.336 (851.588) (236.219) 

 

Pay başına kazanç (TL) 22 0,14 0,04 (0,17) (0,05) 
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  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

 Notlar 30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Net dönem karı  706.574 223.779 (851.405) (237.223) 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 

- Tanımlanmış fayda planları  

     yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)  28.275 9.144 (18.528) 3.403 

 

Diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası  28.275 9.144 (18.528) 3.403 

 

Toplam kapsamlı gelir  734.849 232.923 (869.933) (233.820) 

 

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı 

Kontrol gücü olmayan paylar  (4.472) (2.557) 183 (1.004) 

Ana ortaklık payları  739.321  235.480 (870.116) (232.816) 
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    Kardan Yeniden     Kontrol  

   Geri ayrılan değerleme Geçmiş Net  gücü  

  Emisyon alınmış kısıtlanmış (kayıp) / yıllar dönem  olmayan  

 Sermaye primi paylar yedekler kazançları karları karı Toplam paylar Toplam 

 

1 Ocak 2014 itibariyle 

(Yeniden düzenlenmiş) 5.141.000 1.919.845 (344.993) 462.498 (7.161) (156.952) 1.079.621 8.093.858 16.203 8.110.061 

 

Transferler - - - - - 1.079.621 (1.079.621) - - - 

Dağıtılan temettü - - - - - (361.440) - (361.440) (4.471) (365.911) 

Toplam kapsamlı gelir - - - - (18.528) - (851.588) (870.116) 183 (869.933) 

Geri alınmış paylar (Not 16) - - (255.090) - - - - (255.090) - (255.090) 

 

30 Eylül 2014 itibariyle bakiye 5.141.000 1.919.845 (600.083) 462.498 (25.689) 561.229 (851.588) 6.607.212 11.915 6.619.127 

 

1 Ocak 2015 itibariyle 5.141.000 1.919.845 (704.896) 462.498 (2.770) 561.229 960.464 8.337.370 15.437 8.352.807 

 

Transferler - - - - - 960.464 (960.464) - - - 

Dağıtılan temettü - - - - - (310.165) - (310.165) (5.573) (315.738) 

Toplam kapsamlı gelir - - - - 28.275 - 711.046 739.321 (4.472) 734.849 

Geri alınmış paylar (Not 16) - - (293.006) - - - - (293.006) - (293.006) 

 

30 Eylül 2015 itibariyle bakiye 5.141.000 1.919.845 (997.902) 462.498 25.505 1.211.528 711.046 8.473.520 5.392 8.478.912 
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 Notlar 2015 2014 

 

Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı 

 

Net dönem karı  706.574 (851.405) 

 

Düzeltmeler: 

 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili  

   düzeltmeler 12, 13 243.352 198.685 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

   karşılık gideri 14 109.108 24.808 

Vergi gideri 21 400.128 (13.676) 

Faiz geliri 20 (59.119) (59.945) 

 

İşletme sermayesindeki değişimler  1.378.222 (701.533) 

 

Ticari alacaklar  1.115.451 949.814 

Stoklar  11.250 (9.500) 

Peşin ödenmiş giderler  128.466 (24.920) 

Diğer alacaklar ve diğer varlıklar  (1.428.430) 37.729 

Finansal varlıklar  (30.000) - 

Ticari borçlar  295.485     184.398 

Diğer borçlar ve diğer yükümlülükler  (562.279) (285.372) 

Ertelenmiş gelirler  (491.367) 119.471 

Ödenen kıdem tazminatı 14 (68.476) (50.724) 

Ödenen vergi  (376.689) (49.094) 

 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (6.546) 170.269 

 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: 

 

Maddi duran varlık satın alımı 12  (163.388)  (522.822) 

Maddi olmayan duran varlık satın alımı 13  (45.811) (17.360) 

Alınan faizler  59.119 59.945 

 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (150.080) (480.237) 

 

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: 

 

Ödenen Temettü  (315.738) (365.911) 

Geri alınmış paylar  (293.006) (255.090) 

 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (608.744) (621.001) 

 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış  (765.370) (930.969) 

 

Dönem başı nakit ve  

   nakit benzeri değerler 3 3.478.355 3.452.855 

 

Dönem sonu nakit ve 

   nakit benzeri değerler 3 2.712.985 2.521.886 

 
 

Takip eden notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 

 

MCT Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”), 18 Mart 1998 tarihinde tescil edilerek “MCT Müşavirlik Danışmanlık 

ve Dış Ticaret Limited Şirketi” ünvanı altında kurulmuştur. 10 Haziran 2005 tarihinde nevi değişikliği 

yapılarak MCT Müşavirlik Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanını almış, 30 Aralık 2011 

tarihinde ise ünvan değişikliği yaparak MCT Danışmanlık A.Ş. ünvanını almıştır.  
 

Şirket, özel sektör ve kamu işletmeleri ve kuruluşları ile bunların yöneticilerine, personeline, gerçek ve 

tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve ekonomikliği arttırarak daha verimli, daha ekonomik, daha 

rasyonel ve daha modern çalışmalarına yardımcı olmak üzere yapılabilirlik, yatırım, işletme, yönetim, 

kalite, üretim, verimlilik, gelişim, pazarlama, promosyon, iç ve dış ticaret konuları ile diğer idari, hukuki, 

mali, ekonomik ve teknik konularda danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ve bunların eğitim 

hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve sağlamak amacı ile kurulmuştur. Şirket’in payları ilk kez Mayıs 2012 

tarihinde halka arz edilmiştir ve Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (“GİP”) 

işlem görmektedir. 
 

Şirket’in sermayesi 5.141.000 TL’dir ve sermaye yapısı aşağıda verilmiştir. Şirket’in çıkarılan sermayesi 

her biri 1 TL kıymetinde 5.141.000 paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 

1.240.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. A Grubu payların beher pay başına on beş oy hakkı olup, 

B Grubu payların oy hakkı pay başına bir’dir. 

 

  2015   2014  

 Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı 

Adı  (TL) (%) (TL) (%) 

 

Middle East Management Centre Sprl - - 3.900.225 75,87 

MCT Yatırım Holding A.Ş.  3.900.225 75,87 - - 

Tanyer Sönmezer 218.500 4,25 218.500 4,25 

Halka açık kısım 771.000 15,00 771.000 15,00 

Diğer  251.275 4,88 251.275 4,88 
 

Toplam nominal sermaye 5.141.000 100,00 5.141.000 100,00 

 

30 Eylül 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle Şirket’in konsolide finansal tabloları, Şirket’i ve bağlı ortaklığı, 

Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş.’yi (“Eventus”) kapsamaktadır. Bağlı ortaklık ile ilgili 

bilgiler aşağıda verilmiştir: 

 

Bağlı Ortaklık Adı Hisse Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Yeri 
 

Eventus Organizasyon   Organizasyon ve 

   Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. 98,00 fuar İstanbul 

 

Grup, 27 Mayıs 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruluşu tescil olan Avrupa Liderlik 

Üniversitesi Limited Şirketi’ne 30.000 TL tutar ve %10 hisse oranında iştirak etmiş olup, söz konusu 

yatırım 30 Eylül 2015 tarihli özet konsolide finansal tablolarda finansal yatırımlar içerisinde 

muhasebeleştirilmiştir.  
 

Grup’un 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle çalışan sayısı 29’dur (31 Aralık 2014: 40). Şirket merkezi Abbasağa 

Mahallesi, Yıldız Caddesi, Sungurlar İş Merkezi No: 45/5 Yıldız Beşiktaş / İstanbul, Türkiye adresindedir. 
 

Grup’un özet konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 03 Kasım 2015 

tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un özet konsolide finansal tabloları değiştirme 

yetkisi bulunmaktadır.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar: 

 

Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 

 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup söz konusu tebliğ’in 5. Maddesi’ne 

istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe 

konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe 

Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 

içermektedir. 

 

Grup’un, konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan 

formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler 

için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli 

olmadığını ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklığı, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal 

tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu 

(“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına 

uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve 

yükümlülükler dışında, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlarına TMS uyarınca doğru 

sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

 

Fonksiyonel ve Sunum Para Birimi 

 

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli 

olan  para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet 

sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL 

cinsinden ifade edilmiştir. 

 

30 Eylül 2015 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar;  

1 Avro = 3,4212 TL, 1 ABD Doları 3,0433TL’dir (30 Eylül 2014: 1 Avro = 2,8914 TL, 1 ABD Doları = 

2,2789 TL). 1 Ocak - 30 Eylül 2015 dönemi içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 

açıklanan kurların 9 aylık ortalaması 1 Avro = 2,9605 TL, 1 ABD Doları = 2,6556 TL’dir.  

(2014: 1 Avro = 2,9334 TL, 1 ABD Doları = 2,1633 TL). 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Uygulanan konsolidasyon esasları 

 

Bağlı ortaklıklar, Grup’un kontrolünün olduğu şirketlerdir. Grup’un kontrolü, bu şirketlerdeki değişken 

getirilere maruz kalma, bu getirilerde hak sahibi olma ve bunları yönlendirebilme gücü ile sağlanmaktadır. 

Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 

konsolide edilirler ve kontrolün ortadan kalktığı tarih itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılırlar. 

Grup içi işlemlerde bakiyeler ve grup şirketleri ile yapılan işlemlerden doğan gerçekleşmemiş kazanç ve 

kayıplar da dahil olmak üzere tüm kar ve zararlar elimine edilir. Gerekli olduğunda, bağlı ortaklıklar 

tarafından bildirilen tutarlar, Grup’un muhasebe politikalarına uyumlu olması için düzenlenmiştir.  

 

2.3 Netleştirme/Mahsup 

 

Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın bilançoda gösterilmesi 

ancak işletmenin muhasebeleştirilen tutarı netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve net esasa 

göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme 

olması durumunda mümkün olabilir. 

 

2.4 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde hatalar olması durumunda, tespit edilen önemli hatalar 

geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir (Not 2.5). Muhasebe 

tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişimin yapıldığı cari dönemde, gelecek 

dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hemde ileriye dönük olarak uygulanır. 

 

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları 

önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu 

ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve 

önemli farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması 

açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır.  
 

2.6  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler 

 

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 

değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış 

için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına 

ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. 
 

- TMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçme” - “Türev Araçların 

Yenilenmesi ve Finansal Riskten Korunma Uygulamasının Sürdürülmesi”; 1 Ocak 2014 tarihinde 

veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, kanun ve 

yönetmelik gereği, finansal riskten korunma muhasebesi aracı olarak sınıflanan bir türev ürünün, 

taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi durumunda, belli şartlar sağlandığı takdirde, bu 

türev ürüne riskten korunma muhasebesi yapılmasına devam edilmesine izin vermektedir. 
 

- TFRYK 21 - “Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 37 geçmiş bir olaydan (yükümlülük doğuran 

olay) kaynaklanan bir yükümlülüğün, bugüne karşılık olarak yansıtılması gerektiği durumları 

belirler. TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” üzerine yapılan bu yorum, ilgili 

yasalar çerçevesinde, işletme tarafından, vergiye ilişkin yükümlülüğün, ödemeyi ortaya çıkaran 

eylemin gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. 
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- TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki “Yatırım İşletmelerinin Konsolidasyonu ile İlgili Değişiklikler”;  

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 

değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf 

tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtmak suretiyle 

muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12’de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar 

ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. 
 

- 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 

değişiklikler 

 

- Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda 

değişiklik getirmiştir: 

 

• TFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” 

• TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” 

• TFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” 

• TFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” 

• TMS 16, “Maddi Duran Varlıklar” ve TMS 38, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” 

• TFRS 9, “Finansal Araçlar”; TMS 37, “Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler” 

• TMS 39, “Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm” 
 

- Yıllık İyileştirmeler 2013: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda 

değişiklik getirmiştir: 

 

• TFRS 1, “TFRS’nin İlk Uygulaması” 

• TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” 

• TFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” 

• TMS 40, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” 
 

- TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi Duran Varlıklar” ve “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, 

amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığa ait amortismanı hesaplarken hasılat bazlı 

methodların uygun olmadığı açıklanmaktadır. Çünkü bir varlık kullanılarak yapılan bir operasyon 

sonucu elde edilen hasılat, genellikle bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketilmesinden daha farklı 

etmenleri yansıtmaktadır. Aynı zamanda, hasılatın bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketiminin 

ölçülmesinde uygun bir baz olmadığı açıklanmıştır. 
 

- TMS 27 “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş 

ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin 

vermektedir. 
 

- TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki 

Yatırımlar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10’un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki, yatırımcı ve iştiraki ya da 

iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da iştiraki konusundaki uyumsuzluğa değinmektedir. Bu 

değişikliğin ana sonucu, işletme tanımına giren bir işlem gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığın elinde 

tutulan veya tutulmayan ) işlem sonucu oluşan kayıp veya kazancın tamamı muhasebeleştirilirken; 

bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz konusu  işlemden doğan kayıp veya kazancın bir kısmı 

muhasebeleştirilir.  
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2.6  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler (devamı) 

 

- TFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş 

Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal 

raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilirliğini 

sağlamayı amaçlamıştır. 

 

- TFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve 

yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda 

kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi 

riski modelini de içermektedir. 

 

- TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler”, standartlarındaki meyve veren 

bitkilere ilişkin değişikliklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palmiye ağacı gibi 

bitkilerin finansal raporlamasını değiştirmektedir. Meyve veren bitkilerin, maddi duran varlıkların 

üretim sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde 

muhasebeleştirilmesine karar verilmiştir. Buna bağlı olarak değişiklik bu bitkileri TMS 41’in 

kapsamından çıkararak TMS 16’nın kapsamına aldı. Bu bitkiler yetişme sürecinde yine TMS 41 

kapsamında kalmaya devam edecekler. 

 

- TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya 

çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların 

hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması 

gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. 

 

- Yıllık İyileştirmeler 2014: 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir: 

 

• TFRS 5, “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”, satış 

methodlarına ilişkin değişiklik 

• TFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet 

sözleşmelerine ilişkin değişiklik 

• TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” iskonto oranlarına ilişkin değişiklik 

• TMS 34, “Ara dönem Finansal Raporlama” bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik 

 

Grup, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip, geçerlilik tarihinden 

itibaren uygulayacaktır. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 

Hasılat 
 

Satış gelirleri hizmetin verilmesi, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili 
ekonomik faydaların Grup tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya 
alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, hizmet 
satışından indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmuştur. 
 

Satış iskontoları satışlar üzerinden belli bir orana göre yapılır ve toplam satışlardan düşülerek kaydedilir. 
Satış iskontoları verilen hizmete göre farklılık göstermektedir. 
 

Faiz geliri 
 

Faiz geliri etkin faiz geliri yöntemi uygulanarak kaydedilir. Krediler ve alacaklarda bir değer düşüklüğü 
olduğunda, Grup alacak veya kredinin kayıtlı değerinin gelecekteki nakit akışlarının alacak veya kredinin 
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeri ile hesaplanarak bulunan kazanılabilir değerine 
indirir. Hesaplanan faiz ise faiz geliri olarak kaydedilir. Değer düşüklüğüne uyramış kredi ve alacaklar 
üzerindeki faiz geliri, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak kaydedilir. 
 

Temettü geliri 
 

Temettü almaya hak kazanıldığında konsolide finansal tablolara gelir olarak kaydedilir. 
 

Kira geliri 
 

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre 
muhasebeleştirilir. 
 

Maddi duran varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar tutarı maliyet bedelinden birikmiş amortisman düşülmesi suretiyle gösterilir. Maliyet 
bedeli, doğrudan varlık ve ilişkilendirilebilen elde etme tutarlarını (maliyetlerini) içerir. Müteakip 
maliyetler bu varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararların Grup’a aktarılmasının muhtemele olması ve 
ilgili varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda kayıtlı değerine dahil edilir veya 
uygunsa, ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilir. Değiştirilen parçaların kayıtlı değeri konsolide 
bilançodan çıkarılır. Diğer tüm bakım ve onarım maliyetleri, oluştukları tarihte kar veya zarar tablosu ile 
ilişkilendirilir. 
 

Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmaz. Diğer maddi duran varlıkların amortisman, ilgili varlıkların 
maliyet bedellerinden hurda değerinin indirilmesiyle elde edilen tutarlardan, tahmin edilen faydalı ömürler 
üzerinden, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Her raporlama döneminde, maddi 
duran varlıkların hurda değeri ve faydalı ömürleri gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. 
 

Elden çıkarılan maddi duran varlıklar üzerinden oluşan kar ve zararlar, tahsil edilen tutar ile ilgili varlığın 
kayıtlı değeri karşılaştırılarak bulunur. Oluşan satış kar veya zararları, kar ve zarar tablosunda “Yatırım 
Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler” hesabında muhasebeleştirilir. 
 

Hazine Hisseleri / Geri Alınmış Paylar 
 

Herhangi bir grup şirketi, şirketin hazine payı olarak elde tuttuğu hisselerini bir bedel ödeyerek satın 
aldığında, el değiştiren hisselerin nominal tutarına denk gelen ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline veya 
yeniden ihraç edilmesine kadar özkaynaklardan düşülmekte ve “Hazine hisseleri” kalemi altında 
gösterilmektedir. Bu hisse senetlerinin müteakip dönemde yeniden ihraç edilmesi veya satılması 
durumunda tahsil edilen tutar yine özkaynaklarda gösterilir.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet bedelinden, itfa payları ve kalıcı değer kayıpları düşülerek 

yansıtılır: Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 

etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak 

muhasebeleştirilir. 

 

Finansal varlıklar  

 

Sınıflandırma 

 

Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırılmıştır: gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile 

ilişkilendirilen finansal varlıklar, krediler ve alacaklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar. Sınıflandırma, 

finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırılmasını satın 

alındıkları tarihte yapar. 

 

(a) Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar, alım-satım amaçlı 

finansal varlıklardır. Bu finansal varlık, eğer prensip olarak kısa vadede satılmak amacıyla alınmışsa bu 

gruptadır. Türevler de eğer riskten korunmak amaçlı belirlenmedilerse alım-satım amaçlı olarak 

sınıflandırılır. Bu kategorideki varlıkların, eğer 12 ay içerisinde çözülmesi bekleniyorsa dönen varlıklar, 

diğer durumlarda duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

 

(b) Krediler ve alacaklar 

 

Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasaya kota olmayan ve türev araç 

olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri raporlama tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklarda, 

12 aydan uzun ise duran varlıklarda gösterilirler. Grup’un krediler ve alacakları bilançoda “ticari ve diğer 

alacaklar” ve “nakit ve nakit benzeri” ‘den oluşmaktadır. 

 

(c) Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde 

sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları raporlama döneminden itibaren 

12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse duran varlıkların altında sınıflandırılırlar. 

 

Muhasebeleştirme ve ölçümleme 

 

Düzenli olarak alıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım 

yapılan tarih, Grup’un varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Makul değer değişimleri gelir tablosu 

ile ilişkilendirilen finansal varlıklar hariç diğer finansal yatırımlar ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem 

maliyeti eklemek suretiyle kaydedilir. Gerçeğe uygun değeri gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal 

varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle finansal tablolara alınır ve işlem maliyetleri, gelir tablosunda 

giderleştirilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akış alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde 

ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır.   
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal varlıklar (Devamı) 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleşmektedir. 

Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiş değeriyle 

muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değeri gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıkların geçeğe 

uygun değer değişimlerden doğan kar ve zararlar ilgili dönemin gelir tablosunda “diğer (zarar)/kar-net” 

olarak gösterilir.  

 

Grup temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, gerçeğe uygun değeri gelir tablosuyla ilişkilendirilen 

finansal varlıklardan oluşan temettü geliri, diğer gelirlerin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların geçeğe 

uygun değerindeki değişimler diğer kapsamlı gelirlere yansıtılır. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü 

oluştuğunda öz kaynakta gösterilen birikmiş geçeğe uygun değer düzeltmeleri gelir tablosuna finansal 

varlıklardan doğan kar ve zarar olarak aktarılır. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar üzerinde etkin faiz oranı yönetimi kullanılarak hesaplanan faiz, gelir 

tablosunda diğer gelirler içerisinde gösterilir. Grup temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, 

satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, gelir tablosunda diğer gelirleri içinde 

gösterir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Konsolide nakit akış tablolarında, nakit ve nakit bezeri değerler, kasada tutulan nakit, bankalarda tutulan 

mevduatlar, vadeleri 3 ay veya daha kısa olan diğer likit yatırımlar ile kredili mevduat hesaplarını içerir. 

Kredili mevduat hesapları, konsolide bilançoda kredilerin içerisinde kısa vadeli yükümlülükler altında 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Kur değişiminin etkileri 
 

Konsolide finansal tablolarını hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem 

tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal 

varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.  

 

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş 

olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. 

Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye 

tabi tutulmazlar.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Kur değişiminin etkileri (Devamı) 
 

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar veya zarar tablosunda 
muhasebeleştirilirler: 
 

• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para 
birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür 
varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları, 

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere karşı finansal koruma sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları. 

• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen 
ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan 
yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. 

 

Pay başına kazanç 
 

Pay başına kazanç, şirketin ana ortaklığına ait kârın, çıkarılan hisse senedi sayısının (Şirket tarafından satın 
alınan ve hazine payı olarak elde tutulan hisseler hariç) yıl boyunca oluşan ağırlıklı ortalamasına 
bölünmesiyle hesaplanır 
 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu 
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, ihraç 
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. 
 

Bilanço tarihinden 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. Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme 
gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma 
uygun şekilde düzeltir.  
 

Bilanço tarihinden itibaren ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının 
ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
 

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 
 

Karşılıklar 
 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve 
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda konsolide finansal 
tablolarda karşılıklar muhasebeleştirilmektedir. Gelecek dönemlerde oluşması beklenen faaliyet zararları 
için karşılık ayrılmaz.  
 

Karşılık tutarı, paranın zaman değerine ilişkin mevcut piyasa değerlendirmelerini ve borca özgü riskleri 
yansıtan vergi öncesi oranlar kullanılarak yükümlülüğün yerine getirilmesi için tahmin edilen giderlerin bu 
günkü değeri alarak değerlenir.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler 
 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi 
mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve 
varlıklar olarak değerlendirilmektedir. 
 

İlişkili taraflar: 
 

Konsolide finansal tablolarda ilişkili taraf: Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta 
‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır) ilişkili olan kişi veya işletmedir. 
 

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili 
sayılır: 

 

Söz konusu kişinin, 
 

(i) Raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, 
 

(ii) Raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 
 

(iii) Raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması durumunda. 

 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili 
sayılır: 

 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, 
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

 

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. 

 

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 
 

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu 
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. 

 

(iv) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. 
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler 
de raporlayan işletme ile ilişkilidir. 

 

(v) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 
edilmesi halinde. 

 

(vi) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması halinde. 

 

İlişkili tarafla yapılan işlem: Raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Olağan faaliyetler 
nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler ve ertelenmiş vergi 

 

Dönem vergi gideri cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Dönem vergisi ve 

ertelenmiş vergi gelir veya gider olarak, verginin doğrudan öz kaynak veya diğer kapsamlı gelir altında 

muhasebeleştirilen bir işlemle ilgisi olmamsı koşuluyla, gelir tablosuna kaydedilir. Bu durumda ise, vergi 

sırasıyla diğer kapsamlı gelirler veya öz kaynaklarda muhasebeleştirilir. 

 

Cari dönem vergi gideri, Grup’un bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde 

yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır. 

Yönetim yürürlükte olan vergi kanunun yoruma açık olması durumunda periyodik olarak vergi beyanını 

değerlendirir ve gerekli görülen durumlarda vergi otoritelerine ödenecek borçlar için provizyon ayrılır.  

 

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal 

tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ancak, 

ertelenmiş vergi yükümlülükleri şerefiyenin ilk kez tanınmasında finansal tablolara alınmaz. İşletme 

birleşmeleri dışında, ne ticari ne de mali kar veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa 

finansal tablolara alınması durumda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü tablolara alınmaz. 

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren 

vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğün ifa 

edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

 

Grup, vergilendirilebilir geçici farkların kapatılma zamanını kontrol edebilmesi ve geçici farklılığın 

öngörülebilir bir sürede kapatılmasının muhtemel muhtemel olmaması durumu haricinde bağlı ortaklıkları 

ve iştirak yatırımları ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

hesaplar. Grup genellikle iştirakler için olan geçici farkın tersine çevrilmesini kontrol edememektedir. Grup 

bunu sadece kaydedilmemiş geçici farkın tersine çevrilmesini kontrol edebileceğine dair bir anlaşma olduğu 

zaman yapılabilmektedir. 

 

Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki yatırımları ile müşterek anlaşmalarındaki 

paylarından kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için yalnız ve yalnız (a) Geçici farklar 

öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine döneceği durumda ve  (b) Geçici farkların kullanılmasına 

yeter tutarlarda vergilendirilebilir gelir olacağı durumda sınırlı olarak ve her iki durumunda muhtemel 

olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirir. 

 

Bir işletme ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borcunu ancak ve ancak yasal olarak dönem vergi 

varlıklarını dönem vergi borçlarına mahsup etme hakkının ve aynı vergi mükellefi veya ertelenmiş vergi 

varlığı veya yükümlülüğünü net gösterme niyeti olan farklı mükelleflerin ertelenmiş vergi varlığı ve 

ertelenmiş vergi borcunun yukarıda belirtilen yasal düzenlemeyi yapan vergi idaresi ile aynı olması 

durumunda mahsup eder. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatı 

 

Grup çalışanlarına ücrete ilave olarak, izin, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi 

sosyal haklar sağlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmelerine göre kıdem 

tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara 

Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak 

nitelendirilir. Çalışanlarının emekliliğinden dolayı Grup’un gelecekte sahip olacağı muhtemel 

zorunlulukların bugünkü tahmini değeri hesaplanarak karşılıklar ayrılır. Hizmetlerin her yıl içindeki 

maksimum yükümlülüğünün enflasyona paralel olarak artacağı kabul edilmiştir. 

 

Böylece uygulanan iskonto oranı, gelecekte enflasyonun tahmin edilen etkilerinin düzeltilmesinden sonra 

beklenen gerçek oranı yansıtır. 

 

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal 

tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar özkaynaklarda yansıtılmıştır.  

 

Nakit akış tablosu 

 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un yönetim danışmanlığı ve fuar organizasyonıu 

faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. 

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (maddi duran varlık yatırımları 

ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve 

bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan 

daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek 

likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

Sermaye ve temettüler 

 

Adi hisse senetleri öz kaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senetleri ve opsiyon ihracıyla ilgili marjinal 

maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek öz kaynaklarda gösterilirler. Şirket 

hissedarlarına dağıtılan temettü,  Şirket hissedarları tarafından onaylandığı tarihte Grup’un konsolide 

finansal tablolarına yükümlülük olarak yansıtılır. 

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin, varsayım ve kararlar düzenli olarak 

değerlendirilmekte ve geçmiş bilgi birikimi ile şartlar dâhilinde gerçekleşmesi için makul kanıt bulunduğu 

düşünülen olaylara dayandırılmaktadır. 
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NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

 2015 2014 

 

Kasa 10.780 1.043 

Bankalardaki vadesiz mevduatlar 379.798 1.039.313 

Bankalardaki vadeli mevduatlar 2.322.407 2.437.999 

 

  2.712.985 3.478.355 

 

Grup’un 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle bloke mevduatı bulunmamaktadır. 

 

Bankadaki vadeli mevduatların para birimi ABD Doları olup yıllık ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı  

% 1,70’dir (2014: % 1,97). 

 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatın vadesi sırası ile 12 Ekim 2015 ve 1 Ocak 

2014’tür.  

 

 

NOT 4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR  

 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ticari alacaklar ve borçlar hesaplarına ilişkin ayrıntılı 

bilgi aşağıda verilmiştir:  

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 

 2015 2014 

 

Ticari alacaklar 2.456.445 3.580.782 

Alacak senetleri 9.872 9.126 

Vadeli satışlardan kaynaklanan  

   kazanılmamış finansman gelirleri (-) (17.995) (26.135) 

 

 2.448.322 3.563.773 

 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ticari alacaklar ve ticari borçlar genel olarak bir aydan 

kısa vadeye sahiptir. 

 

Ticari borçlar 

 

 2015 2014 

 

Ticari borçlar  748.669 453.184 

 

  748.669 453.184 
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NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçları aşağıdaki gibidir: 
 

a) İlişkili taraflardan diğer alacaklar 2015 2014 

 

Avrupa Liderlik Üniversitesi 1.065.431 - 

MCT Yatırım Holding A.Ş. 117.842 332.843 

Alper Utku 169.810 37.643 
 

 1.353.083 370.486 
 

b) İlişkili taraflara diğer borçlar 2015 2014 
 

Tanyer Sönmezer 3.608 8.920 
 

 3.608 8.920 

 

c) Yönetim kurulu ve üst düzey yönetim  

   personeline yapılan ödemeler  2015 2014 
 

 1.182.637 1.606.057 
 

 1.182.637 1.606.057 
 

Üst yönetime 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarı 93.662 TL’dir 

(2014:124.363 TL). 
 

NOT 6 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle kısa diğer alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir. 
 

Kısa vadeli diğer alacaklar 

 2015 2014 
 

Verilen depozito ve teminatlar 10.000 10.000 

Diğer çeşitli alacaklar 24.850 11.872 

Personelden alacaklar 10.717 - 
 

 45.567 21.872 
 

Diğer dönen varlıklar 

 2015 2014 
 

Gelir tahakkukları 419.682 - 

İş avansları 2.456 - 

 422.138 - 
 

 
  

Kısa vadeli diğer borçlar 

 2015 2014 
 

Sabit kıymet alımı ile ilgili borçlar  - 109.055 

Diğer çeşitli borçlar  5.722 - 
 

  5.722 109.055 
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NOT 7 - STOKLAR 
 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle stoklara ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda verildiği gibidir: 
 

 2015 2014 
 

Kırtasiye ve baskı malzemeleri 76.250 87.500 
 

 76.250 87.500 

 
 
NOT 8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle diğer peşin ödenmiş giderleri aşağıdakiler gibidir: 
 

 2015 2014 
 

Verilen sipariş avansları 300.340 436.636 
Gelecek aylara ait giderler 68.305 60.475 
 

 368.645 497.111 

 
 
NOT 9 - ERTELENMİŞ GELİRLER 
 2015 2014 
 

Gelecek aylara ait gelirler (*) 46.230 537.597 
 

 46.230 537.597 
 

(*) Grup’un ertelenmiş gelirleri aylara sari vermiş olduğu yönetim danışmanlık gelirlerinden kaynaklanmaktadır.  
 
 
NOT 10 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR 
 

 2015 2014 
 

Ödenecek vergi ve sosyal güvenlik kesintileri 281.897 637.673 
Ödenecek KDV 122.907 338.592 
Personele borçlar 9.486 - 
İzin yükü karşılığı 129.432 - 
 

 543.722 976.265 
 

 
 
NOT 11 - ŞEREFİYE 
 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle şerefiye tutarı 378.744 TL’dir. Eventus Organizasyon 
Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. alımından kaynaklanan şerefiye, satın alınan net varlıkların makul değeri olan 
3.066.309 TL ile toplam satın alım bedeli olan 3.445.053 TL arasındaki farktan oluşmaktadır. Satın alım 
TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardı hükümleri uyarınca muhasebeleştirilip satın alım sonrası 
hesaplanan şerefiye konsolide finansal tablolara yansımıştır. 
 

Şerefiyenin tamamı Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş.’nin satın alımından 
kaynaklanmaktadır. Söz konusu satın alıma müteakiben fuar alanındaki önemli pazar pozisyonu ve Şirket 
ile yaratacağı sinerjiyi ve sağlayacağı ekonomik faydaları şerefiyenin oluşmasındaki ana sebepler olarak 
değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak Grup yönetimi tarafından şerefiye değer düşüklüğü testi 
yapılmaktadır.   
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NOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 

30 Eylül 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ilişkin olarak maddi duran varlıkların hareket 

tablosu aşağıda verilmiştir:  

 

 1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar 30 Eylül 2015 

 

Maliyet: 
Motorlu taşıtlar 430.257 127.644 - 557.901 

Demirbaşlar 1.155.126 35.743 - 1.190.869 

Özel maliyetler 570.556 - - 570.556 

 

 2.155.939 163.387 - 2.319.326 

 

Birikmiş amortisman: 
Motorlu taşıtlar (301.836) (54.104) - (355.940) 

Demirbaşlar (1.006.946) (55.313) - (1.062.259) 

Özel maliyetler (160.547) (71.030) - (231.577) 

 

 (1.469.329) (180.447) - (1.649.776) 

 

Net defter değeri 686.610   669.550 

 

 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar 30 Eylül 2014 

 

Maliyet: 
Motorlu taşıtlar 429.274 3.754 - 433.028 

Demirbaşlar 1.050.487 75.802 - 1.126.289 

Özel maliyetler 133.176 442.283 - 575.459 

 

 1.612.937 521.839 - 2.134.776 

 

Birikmiş amortisman: 
Motorlu taşıtlar (250.591) (16.306) - (266.897) 

Demirbaşlar (942.248) (19.777) - (962.025) 

Özel maliyetler (120.120) (5.543) - (125.663) 

 

 (1.312.959) (41.626) - (1.354.585) 

 

Net defter değeri 299.978 19.061 - 780.191 

 

Maddi duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Faydalı ömür 

 

Motorlu taşıtlar 4 yıl 

Demirbaşlar 3 - 10 yıl 

Özel maliyetler 5 yıl 
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NOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 1 Ocak 2015 İlaveler 30 Eylül 2015 

 

Maliyet: 

Haklar 3.255.837 45.811 3.301.648 

 

 3.255.837 45.811 3.301.648 

 

Birikmiş itfa payları: 

Haklar (1.202.817) (62.904) (1.265.721) 

 

 (1.202.817) (62.904) (1.265.721) 

 

Net defter değeri 2.053.020  2.035.927 

 

Maddi olmayan duran varlık maliyetinin 2.813.414 TL’lik kısmı TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardı 

uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında kayıtlara alınan müşteri ilişkileri sponsor ve fuar katılımcıları, 

fuar düzenleme yetki belgesi, rekabet yapma yasağı değerlerini içermektedir. 

 

 1 Ocak 2014 İlaveler 30 Eylül 2014 
 

Maliyet: 

Haklar 3.152.079 17.360 3.169.439 
 

 3.152.079 17.360 3.169.439 
 

Birikmiş itfa payları: 

Haklar (991.611) (157.059) (1.148.670) 
 

 (991.611) (157.059) (1.148.670) 
 

Net defter değeri 2.160.468  2.020.769 

 

 

NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 
 

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 

sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 

Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı 

ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem 

tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 

2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ödenecek kıdem 

tazminatı, aylık 3.828,37 TL (2014: 3.438,22 TL) tavanına tabidir. 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, 

Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının 

bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), 

şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri 

kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan 

aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:  
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NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 

 

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak 

olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 

beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle, konsolide finansal tablolarda 

karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün 

bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6 enflasyon ve 

%9,5 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %3,30 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak 

suretiyle hesaplanmıştır (2014: %3,30). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un 

kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.828,37 TL 

tavan tutarı dikkate alınmıştır. 

 

30 Eylül 2015 tarihlerinde sona eren ara dönem için çalışanların şirketten ayrılma olasılığı %11,45’tir 

(2014: %6,93). 

 

Uzun vadeli borç karşılıkları: 

 2015 2014 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü 171.669 166.381 
 

 171.669 166.381 

 

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

 2015 2014 
 

1 Ocak 166.381 152.039 

 

Hizmet maliyeti 92.799 54.749 

Faiz maliyeti 16.309 15.807 

Aktüeryal (kazanç)/kayıp (35.344) (5.489) 

Cari dönemde ödenen kıdem tazminatı (68.476) (50.725) 
 

30 Eylül 2015/31 Aralık 2014 171.669 166.381 
 

 

NOT 15 - ÖZKAYNAKLAR 
 

a) Ödenmiş sermaye 
 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Aralık 2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerde 20.000.000 

paya bölünmüştür. 
 

Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyle ödenmiş sermayesi 389.597 TL olup 2011 yılında öncelikle 

sermaye taahhüt tutarı olan 610.403 TL ödenerek ödenmiş sermaye tutarı 1.000.000 TL olmuştur. Şirket 

17 Ağustos.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararına istinaden 2.019.893 TL’si iç kaynaklardan, 

1.350.107 TL’si nakden karşılanmak üzere sermaye artışı yapmış olup ödenmiş sermayesi 4.370.000 TL ‘ye 

çıkarılmıştır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 4.370.000 adet hisseye ayrılmıştır. İlgili kararın 14 Eylül 

2011 tarihinde tescil olduğu 20 Eylül 2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. İç 

kaynaklardan yapılan sermaye artışı, 161.072 TL’sı olağanüstü yedeklerden, 37.880 TL’sı sermaye 

düzeltmesi olumlu farklarından ve 1.820.941 TL’sı geçmiş yıl karları toplamı olan 2.173.807 TL’den 

geçmiş yıl zararları olan 352.866 TL’nin düşülmek sureti ile bulunan iç kaynaklardan karşılanmıştır.   
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NOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 

Şirket 30.12.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden sermayesini 4.370.000 TL’den 5.141.000 
TL’ye artırmaya karar vermiştir. 05.06.2012 tarih ve 1526 No.lu “Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı 
Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına 
İlişkin Belge” ile 20.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin,  4.370.000 
TL’den 5.141.000 TL’ye artırılmasına ilişkin işlemler, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak 
3,62 TL satış fiyatıyla halka arz edilmek suretiyle tamamlanmış olup nakit olarak artırılan 771.000 TL B 
Grubu hamiline yazılı 1 TL nominal değerdeki paylardan oluşmaktadır. 26.6.2012 tarihinde tescil ve ilan 
edilmiştir. Halka açılma sırasında oluşan hisse senetleri emisyon primi 1.919.845 TL’dir.  
 

Şirket’in çıkarılan sermayesi her biri 1 TL kıymetinde 5.141.000 paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay 
A Grubu ve nama yazılı ve 1.240.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. A Grubu payların beher pay 
başına on beş oy hakkı olup, B Grubu payların oy hakkı pay başına bir’dir. 
 

  2015   2014  

 Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Pay oranı 

Adı (TL) (%) (TL) (%) 
 

Middle East Management Centre sprl - - 3.900.225 75,87 

MCT Yatırım Holding 3.900.225 75,87 - - 

Tanyer Sönmezer 218.500 4,25 218.500 4,25 

Halka açık kısım 771.000 15,00 771.000 15,00 

Diğer 251.275 4,88 251.275 4,88 
 

Toplam nominal sermaye 5.141.000 100,00 5.141.000 100,00 
 

Şirket hisselerinin %75,87’sine sahip olan Middle East Management Centre SPRL, 5 Ocak 2015 tarihi 
itibariyle tüm hisselerini Alper Utku ve Middle East Management Centre SPRL ortaklığında kurulmuş olan 
MCT Yatırım Holding A.Ş.’ye devir etmiştir.  
 

b) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre 
birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar kanuni net karın 
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın 
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece 
sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir; bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün 
değildir. 
 

SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, SPK’nın kar 
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre 
dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, 
“Geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, 
kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin 
enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi 
mümkün bulunmaktaydı. 
 

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal 
tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü 
Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte 
ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı 
değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.  
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NOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 

duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç 

primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 

uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 

farklılıklar gibi): 
 

- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 

sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 

- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve 

henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 

çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  
 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 

Kar dağıtımı 
 

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca (Kurul) 23 Ocak 2014 tarihinde 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım 

esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım 

zorunluluğu getirilmemesine, bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul’un II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nde 

yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözlesmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya 

açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 
 

Bunun yanında söz konusu Kurul Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan 

şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, 

Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer 

alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir. 
 

Grup, 2015 yılında 315.738 TL (2014: 365.911 TL) temettü ödemesi yapmıştır. 
 

Yasal yedekler ve Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde olan 

hisse senedi ihraç primleri yasal kayıtlardaki tutarları ile gösterilmistir. Bu kapsamda, UFRS esasları 

çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibariyle kar dagıtımına veya sermaye 

artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları, geçmis yıllar 

kar/zararlarıyla ilişkilendirilmiştir. 
 

 

c) Geçmiş yıl karları 
 

 2015 2014 
 

Yasal yedekler 462.498 462.498 

Geçmiş yıllar kar/(zararları) 1.211.528 561.229 
 

 1.674.026 1.023.727 
 

Net dönem karı dışındaki birikmiş kar/zararlar geçmiş yıllar kar/(zararları) hesabında netleştirilerek 

gösterilmektedir.  
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NOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

d) Ana ortaklık dışı (kontrol gücü olmayan paylar) paylar 

 

30 Eylül 2015 tarihi itibariyle oluşan ana ortaklık dışı paylar 5.392 TL’dir (2014: 15.437 TL).  

1 Ocak - 30 Eylül 2015 döneminde oluşan 4.472 TL tutarındaki ana ortaklık dışı paylara ait zarar konsolide 

finansal tablolarda net dönem karından ayrı olarak gösterilmiştir. 

 

e) Geri alınan paylar 

 

Şirket, Şirket Paylarını Geri Alma Programı kapsamında İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden alım 

gerçekleştirmiştir. Alım tutatları ve pay adetleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

  30 Eylül 2015   31 Aralık 2014  

 Pay Miktarı Tutar Pay Miktarı Tutar 

Adı (Adet) (TL) (Adet) (TL) 
 

MCT Danışmanlık A.Ş. 173.025 519.831 158.403 471.761 

Eventus  136.696 478.071 62.467 233.135 
 

  309.721 997.902 220.870 704.896 

 

 

NOT 16 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

  2015   2014  

 Döviz Döviz TL Döviz Döviz TL 

 Cinsi Tutarı Karşılığı Cinsi Tutarı Karşılığı 

 

A.Kendi Tüzel Kişiliği. 

   Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin TL 6.300 6.300 TL 6.300 6.300 

     Toplam Tutarı - - - - - - 

     Teminat Mektubu TL 6.300 6.300 TL 6.300 6.300 

B.Tam Konsolidasyon Kapsamına  

     Dahil Edilen Ortaklıklar  - - - - - - 

     Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

     Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Vermiş Olduğu  

     TRİ’lerin  - - - - - - 

       Toplam Tutarı - - - - - - 

D.Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

     i.Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin - - - - - - 

       Toplam Tutarı - - - - - - 

     ii.B ve C Maddeleri Kapsamına Girmyen  

       Diğer Grup Şirketleri Lehine  

      Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

    iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler  

     Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

 

  - 6.300  - 6.300 

 

Ana ortaklığın kendi tüzel kişiliği lehine vermiş olduğu TRİ’lerin özsermayeye oranı % 0,074’dür  

(2014: %0,076). 
 

30 Eylül 2015 tarihi itibariyle, Grup aleyhine toplam 70.000 TL’lik dava açılmış olup, Grup yönetimi bu 

davalarla ilgili ileride nakit çıkışı olacağını ön görmediği için konsolide finansal tablolarda herhangi bir 

karşılık ayırmamıştır. 
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NOT 17 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

30 Eylül 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait, satışların detayı aşağıdaki gibidir: 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Yurtiçi satışlar 11.752.581 2.826.344 8.155.282 2.022.905 

Yurtdışı satışlar 224.991 159.212 738.207 206.121 

 

Satış gelirleri 11.977.572 2.985.556 8.893.489 2.229.026 

Satışların maliyeti (7.557.065) (1.838.526) (6.030.117) (1.500.400) 
 

Brüt kar 4.420.507 1.147.030 2.863.372   728.626 
 

30 Eylül 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışların maliyetinin detayı aşağıdaki 

gibidir: 
 

  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Danışman giderleri 3.088.973 1.201.714 1.022.556 352.935 

Personel giderleri 2.188.421 242.317 2.937.941 769.308 

Proje yeri kira giderleri 492.559 - 597.978 53.910 

Konuşmacı ücretleri 443.642 121.838 156.884 - 

Seyahat giderleri 296.442   34.925 394.735 205.031 

Malzeme giderleri 321.543   85.769 230.221 85.040 

Ulaşım giderleri 194.562   41.159 139.117 6.233 

Temsil ağırlama giderleri   65.925   10.516 61.561 11.017 

İlan-reklam giderleri   35.957   14.521 61.975 9.022 

Diğer 429.041   85.767 427.149 7.904 
 

 7.557.065   1.838.526 6.030.117 1.500.400 

 

 

NOT 18 - FAALİYET GİDERLERİ 
 

Genel yönetim giderleri 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Personel giderleri 2.384.716 733.317 2.239.426 653.645 

Amortisman ve itfa giderleri 243.352 88.107    225.740 11.067 

Denetim ve danışmanlık giderleri 204.752 57.908 186.690 47.475 

Kira gideri 140.438 46.813 155.625 41.875 

Sigorta giderleri 32.561   8.058 22.159 8.905 

Bina aidat, elektrik, su giderleri 40.361 14.316 39.469 14.342 

Avukat, mahkeme, noter giderleri 70.182 13.017 62.065 19.756 

Seyahat giderleri 99.807 37.991 31.533 5.497 

Temsil ağırlama giderleri 88.402 39.792 54.982 21.542 

Vergi, resim ve harçlar 42.985 14.217 40.085 22.053 

Diğer 280.440 67.865  297.548 134.361 
 

Genel yönetim giderleri 3.627.996 1.121.401 3.355.322 980.518 
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NOT 18 - FAALİYET GİDERLERİ (Devamı) 

 

Pazarlama giderleri 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Personel giderleri 328.009  109.883 354.152 103.588 

Medya danışmanlık ve tanıtım giderleri 167.020 40.380 138.000 48.000 

İlan reklam giderleri 41.930 4.600  5.000 - 

Diğer 22.642 7.317   30.447 10.198 

 

Pazarlama giderleri 559.601 162.180 527.599 161.786 

 

 

NOT 19 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER  

 

Gelirler 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Kur farkı gelirleri 916.195  466.245 290.600 168.765 

Diğer gelirler 57.930 15.586 44.937 13.226 

 

 974.125  481.831 335.537 181.991 

 

Giderler 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Kur farkı giderleri 105.643   35.854 130.663 10.861 

Bağış ve yardımlar 31.186 10.150 40.218 - 

Vergi ve fonlar 22.143 15.772 20.623 19.811 

Konusu kalmayan karşılıklar 307       - 42.809 2.270 

Diğer    173 (5.770)   6.701 (12.195) 

 

 159.452    56.006 241.014 20.747 

 

 

NOT 20 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER 

 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Faiz gelirleri 59.119 14.081 59.945 4.041 

 

 59.119 14.081 59.945 4.041 
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NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

a) Genel 

 

Grup, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 

 

1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu 

hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve 

ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle 

oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen 

tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 

 

Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin 

vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında hesaplanmıştır. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 

dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince 

beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  

 

30 Eylül 2015 ve 2014 tarihlerinde sona dönemlere ilişkin konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılan 

vergi giderinin kırılımı aşağıda sunulmuştur: 

 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Cari yıl vergi gideri (107.645) (5.131) (49.094) (49.094) 

Ertelenen vergi geliri/(gideri) (292.483) (74.445)  62.770 60.264 

 

Vergi geliri/(gideri) (400.128) (79.576)  13.676 11.170 

 

 2015 2014 

 

Cari dönem vergisi  (107.645) (331.200) 

Peşin ödenen vergiler (-)  96.691 51.202 

 

Dönem karı vergi yükümlülüğü  10.954 279.998 
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NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

 

b) Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri 

 

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve bilanço 

tarihi itibariyle yürürlükteki etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün 

dağılımı aşağıda özetlenmiştir: 

 

  Toplam geçici   Ertelenmiş vergi 

  farklar   varlıkları/(yükümlülükleri) 

 2015 2014 2015 2014 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları 
 

Satış geliri dönemsellik düzeltmesi - 537.597 - 107.519 

Kıdem tazminat ve izin karşılığı 307.463 166.381 61.493 33.276 

Ticari alacaklar reeskontu 3.344 26.135 668 5.228 

 

   62.161 146.023 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 2.549.749 1.993.933 (509.950) (398.786) 

Satış geliri dönemsellik düzeltmesi 419.682 - (83.936) 

 

   (593.886) (398.787) 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri – net (531.725) (252.764) 

 

 

NOT 22 - PAY BAŞINA KAZANÇ 
 

Pay başına kazanç, şirketin ana ortaklığına ait kârın, çıkarılan hisse senedi sayısının (Şirket tarafından satın 

alınan ve hazine payı olarak elde tutulan hisseler hariç) yıl boyunca oluşan ağırlıklı ortalamasına 

bölünmesiyle hesaplanır. 
 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve 

yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz 

hisse” dağıtımları, hisse başına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, 

bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük 

etkilerini de hesaplayarak bulunur.   
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NOT 22 - PAY BAŞINA KAZANÇ (Devamı) 

 

Şirket’in çıkarılan sermayesi her biri 1 TL kıymetinde 5.141.000 paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay 

A Grubu ve nama yazılı ve 1.240.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. A Grubu payların beher pay 

başına on beş oy hakkı olup, B Grubu payların oy hakkı pay başına bir’dir.  

 

Grup olarak, 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle çıkarılmış olan hisselerin, 309.721 adetini piyasadan geri 

alınmıştır (31 Aralık 2014: 220.870)  

 

Hisse başına kazanç hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır: 

 
  1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 

  30 Eylül 2015 30 Eylül 2015 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 

 

Hissedarlara ait net kar 711.046 226.336 (851.588)  (236.219) 

İhraç edilmiş hisselerin ağırlık ortalama sayısı 5.141.000 5.141.000 5.141.000 5.141.000 

Geri alınmış pay adedi 309.721 37.241 198.817 34.981 

 

Pay başına kazanç 0,14 0,04 (0,17) (0,05) 

 

 

NOT 23-BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 
 MCT Eventus    

 Danışmanlık Fuar  Düzeltme  

1 Ocak 2015 - 30 Eylül 2015 Eğitim Organizasyon Toplam kayıtları Konsolide 

 

Satışlar 11.623.462 1.104.110 12.727.572 (750.000) 11.977.572 

Satışların maliyeti (-) (7.938.610) (368.455) (8.307.065) 750.000 (7.557.065) 

 

Brüt esas faaliyet karı 3.684.852 735.655 4.420.507 - 4.420.507 

 

Genel yönetim giderleri (-) (2.710.416) (917.580) (3.627.996) - (3.627.996) 

Pazarlama giderleri  (-) (527.601) (32.000) (559.601) - (559.601) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.230.729 10.398 1.241.127 (267.002) 974.125 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (118.449) (32.863) (151.312) (8.140) (159.452) 

 

Esas faaliyet karı 1.559.115 (236.390) 1.322.725 (275.142) 1.047.583 

 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 46.314 12.805 59.119 - 59.119 

Yatırım faaliyetlerinden giderler - - - - - 

 

Vergi öncesi kar 1.605.429 (223.585) 1.381.844 (275.142) 1.106.702 

Dönem vergi gideri (107.645) - (107.645) - (107.645) 

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (292.483) - (292.483) - (292.483) 

 

Net dönem karı/(zararı) 1.205.301 (223.585) 981.716 (275.142) 706.574 
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NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Kredi riski 

 

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü 

yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini 

ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Raporlama 

tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

 

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri: 

 
  Ticari alacaklar   Diğer alacaklar  

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki 

30 Eylül 2015 taraf taraf taraf taraf mevduat 

 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan  

   azami kredi riski 

 

Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne  

   uğramamış finansal varlıkların net defter değeri - 2.448.322 1.353.083 45.567 2.702.205 

 

  Ticari alacaklar   Diğer alacaklar  

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki 

31 Aralık 2014 taraf taraf taraf taraf mevduat 

 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan  

   azami kredi riski 

 

Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne  

   uğramamış finansal varlıkların net defter değeri - 3.563.773 370.486 21.872 3.477.312 

 

Kur riski 

 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan 

kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır (Not 17). Grup’un bilançosu bazında 

döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 

 (TL) (TL) 

 

Döviz cinsinden varlıklar 3.778.905 2.853.431 

Döviz cinsinden kısa vadeli yükümlülükler (348.382) (251.350) 

 

Kısa vadeli net döviz pozisyonu 3.430.523 2.602.081 

 

Döviz cinsinden uzun vadeli yükümlülükler - - 

 

Net döviz pozisyonu 3.430.523 2.602.081 

  



MCT DANIŞMANLIK A.Ş.  
 

30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE  

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

34 

NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 
 

  30 Eylül 2015   31 Aralık 2014  

 Döviz Döviz TL Döviz TL 

Varlıklar Cinsi Tutarı Tutarı Tutarı Tutarı 
 

Kasa EUR 1.750 5.987 - - 

 GBP 40 184 290 1.043 

 USD 200 609 - - 

Banka USD 764.276 2.325.920 1.051.622 2.438.605 

 GBP 96 442 166 596 

 EUR 16.622 56.866  56.708 159.955 

İlişkili taraflardan alacaklar USD 25.000 76.083  12.280 28.476 

 GBP 200.000 922.180  - - 

Ticari alacaklar EUR 113.269 387.516  79.681 224.756 

 USD 779 2.371  - - 

Verilen sipariş avansları GBP 162 747  - - 

 

   3.778.905  2.853.431 

 

Yükümlülükler 
 

Satıcılar ve alınan avanslar EUR 42.371 144.960 (41.503) (117.068) 

 USD 31.303 95.264 (43.496) (100.863) 

 GBP 23.457 108.158 (9.293) (33.419) 
 

   (348.382)  (251.350) 

 

Kısa vadeli net döviz pozisyonu   3.430.523  2.602.081 

 

 

Uzun vadeli yükümlülükler   -  - 

 

Net döviz pozisyonu   3.430.523  2.602.081 

 

Sermaye riski yönetimi 

 

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye 

maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını 

sağlayabilmektir. 

 

Sermaye yapısını korumak için Şirket yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını 

satabilir, karlılık yönetimine önem verir. 

 

Grup sermayeyi net finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net finansal borçlar 

toplamının toplam öz sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net finansal borçlar toplamı, uzun ve kısa vadeli 

finansal borçların tümünden nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması ile bulunur, toplam öz sermaye ise 

bilançoda yer alan öz sermaye kalemini kapsar. Grup’un 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle finansal borcu 

bulunmamaktadır. 
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NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 

FİNANSAL ARAÇLAR 

 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

 

Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir 

varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir. 

 

Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.  

 

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe uygun 

değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 

 

i. Finansal varlıklar: 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen 

finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz 

miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir. 

 

Devlet iç borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları 

esas alınır.  

 

ii. Finansal yükümlülükler: 

 

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal pasiflerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı 

varsayılmaktadır. 

 

 

NOT 25 - BİLANÇO SONRASI OLAYLAR 

 

Yoktur .  
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