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FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 

 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.  

Yönetim Kurulu’na 

 

 

1. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve 

ekte yer alan finansal durum tablosunu, 25 Ekim-31 Aralık 2013 dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe 

politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak  Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 

 

2. Şirket yönetimi bu  finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak 

hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya 

hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim 

tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur. 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğu  
 

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş 

bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız 

denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul 

bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı   

toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 

tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk 

değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 

değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç 

kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun 

olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan  finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen 

muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak 

sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

 

4. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına 

yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Görüş 

       

5. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş’nin 31 Aralık 2013 

tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 

TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

 

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar 

 

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza 

denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 25 Ekim – 

31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal 

raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen 

şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirmesi halinde kurulur. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, bağımsız denetçinin, 

yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve 

risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup 

kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK 

tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna 

sunması gerekmektedir. Bilanço tarihi itibariyle riskin erken teşhisine yönelik denetçi tarafından 

gerçekleştirilecek çalışmaların kriterlerine ve raporun esaslarına ilişkin ikincil mevzuat henüz 

yayımlanmadığından dolayı, Şirket bünyesinde riskin erken teşhisi komitesinin kurulmasının gerekli olup 

olmadığına yönelik denetçi kanaati oluşturmak üzere bir çalışma gerçekleştirilmemiştir ve bu amaçla ayrı 

bir rapor düzenlenmemiştir. 
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Cari Dönem

Dipnot 31 Aralık

Referansları 2013

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar  151,594,601

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4  31,188

   Ticari Alacaklar 7  151,562,044

       İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar  151,562,044

   Diğer Dönen Varlıklar 6  1,369

TOPLAM VARLIKLAR  151,594,601

Cari Dönem

Dipnot 31 Aralık

Referansları 2013

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler  151,564,024

   Kısa Vadeli Borçlanmalar 5  151,562,044

   Diğer Kısa Vadeli Borçlar 7  1,980

ÖZKAYNAKLAR  30,577

Ödenmiş Sermaye 9  50,000

    Net Dönem Karı/Zararı  (19,423)

TOPLAM KAYNAKLAR  151,594,601
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Cari Dönem

25 Ekim-

Dipnot 31 Aralık

Referansları 2013

KAR VEYA ZARAR KISMI

  Hasılat 10  1,567,044

  Satışların Maliyeti (-) 11  (1,562,044)

BRÜT KAR/ZARAR  5,000

  Genel Yönetim Giderleri (-) 12  (24,423)

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI  (19,423)

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI  (19,423)

Finansman Giderleri (-)

 VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI  (19,423)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri  -

  Dönem Vergi Gideri/Geliri  -

  Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri  -

DÖNEM KARI/ZARARI  (19,423)

DÖNEM KARI/ZARARI  (19,423)

DİĞER KAPSAMLI GELİR -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/GİDER  (19,423)
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Not

25 Ekim 2013 itibarıyla bakiye - - - -

Sermaye Artırımı 9     50,000 - - 50,000

Toplam Kapsamlı Gelir - - (19,423) (19,423)

31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye 50,000 - (19,423) 30,577

 Ödenmiş 

Sermaye  Özkaynaklar 

 Geçmiş 

Yıllar Kar / 

Zararları 

 Birikmiş Karlar 

 Net Dönem 

Karı / Zararı 
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Cari Dönem

25 Ekim-

Dipnot 31 Aralık

Referansları 2013

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları

Dönem Karı/Zararı (19,423)

Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler

Komisyon Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10 (5,000)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler

Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış 7 (149,995,000)

Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış 6 (1,369)

Finansal Borçlardaki Artış /Azalış 5 150,000,000

Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalış 7 1,980

(18,812)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları -

(18,812)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları -

-

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Sermaye artışı 9 50,000
50,000

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C) 31,188

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ -

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 31,188
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

 
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (“Şirket”), BDDK ve SPK’dan gelen izin doğrultusunda 3 Eylül 2013 
tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.   
 
Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı 
yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür: 
 
a. Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere 
kiralamak,  
 
b. Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak 
üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek, 
 
c. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikteki şirketlere 
vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak, 
 
d. Bir ortak girişime ortak olmak,  
 
e. Şirket’in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin  
meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak, 
 
f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri 
gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, 
 
g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine 
ödemek, 
 
h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası 
amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, 
 
i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. 
kişilerle sözleşmeler akdetmek, 
 
j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, 
rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak, 

 

  k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri  

yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.  

 
Şirketin merkezi adresi Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 3 Esentepe/Şişli İstanbul’dur.   

 
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in personeli bulunmamaktadır.  

 

 

 

Pay Sahibinin Unvanı 

 

 

Adresi  

 

 

Hisse Adedi 

 

Sermaye  

Tutarı (TL) 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 129/1 
Esentepe-Şişli-İstanbul 50,000 50,000 

 

Finansal tabloların onaylanması:  

 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 3 Mart 2014 tarihinde yayınlanması için yetki 

verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

  

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

  

  TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 

belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 

İlişikteki 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 Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile 

bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS”) esas alınmıştır. 

 

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun 

olarak sunulmuştur. 

 

Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.  

  

Kullanılan Para Birimi 

 

Finansal tablolar, Şirket’in faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para 
birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal 

tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.2  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları  

 

(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS lerde yapılan değişiklikler 

TMS lerde yapılan aşağıda belirtilen değişiklikler cari dönemde uygulanmış ve finansal tablolarda raporlanan 

tutarlar üzerinde etkisi olmuştur. 

TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu  
 

TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih 

sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler, kapsamlı gelir tablosu ile gelir 

tablosunu yeniden tanımlamaktadır. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca ‘kapsamlı gelir tablosu’ ifadesi ‘kar 
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar tablosu” olarak değiştirilmiştir. 

TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun tek bir tabloda ya da 

birbirini izleyen iki ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak TMS 1’de yapılan 

değişiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden 

sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden 

sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz 

konusu değişiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile ilgili 

açıklamaları değiştirmemiştir. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, standardın gerektirdiği değişikliği 

yansıtmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, TMS 

1’deki değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.   
 

(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar  

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri 
 

TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek bir 

kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel 

çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini belirtir. TFRS 13’ün 

kapsamı geniştir; finansal kalemler ve TFRS’de diğer standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği 

veya gerektirdiği finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, TFRS 13’ün gerçeğe uygun değer 

hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu 

anda TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için 
istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, TFRS 13 

kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.2  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

TMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu 

(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak) 
 

Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan TMS 1’deki 

değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 

 
TMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye dönük olarak 

finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki dönemin başı için de finansal 

durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir. TMS 1’deki değişiklikler uyarınca bir 

işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden düzenlemenin ya da yeniden sınıflandırma işleminin üçüncü 

finansal durum tablosunu oluşturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması durumunda üçüncü finansal durum 

tablosu sunması gerekir ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir.  

 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

 

TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini 

değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi 

ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki 

versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara 

alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün 

plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer 

kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında 

açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine 

tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirin oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ 

tutarı kullanılmıştır. TMS 19’a yapılan değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmalıdır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.2  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar  

TFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili Açıklamalar 

 

TFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya da benzer bir 

sözleşme kapsamındaki finansal araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere ilişkin bilgileri (örneğin; 

teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.   
 

Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi  
 

 TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar;  

 

 TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum; ve  

 

 TMS 34 (Değişiklikler) Ara Dönem Finansal Raporlama 

 

TMS 16 (Değişiklikler) 

 
TMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının TMS 16 uyarınca maddi duran 

varlık tanımını karşılamaları durumunda maddi duran varlık olarak sınıflandırılması gerektiği konusuna açıklık 

getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar stok olarak sınıflandırılmalıdır. TMS 16’daki değişikliklerin finansal 

tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

 

TMS 32 (Değişiklikler) 

 

TMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri maliyetleri ile 

ilgili gelir vergisinin TMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtir. TMS 

32’deki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  

 

TMS 34 (Değişiklikler) 
 

TMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin, ancak bu 

toplam varlık veya yükümlülük tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili 

merciiye düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal tablolara göre bu tutarlarda önemli bir değişiklik olması 

durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir. TMS 34’teki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan 

tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

(c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar 

Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik 

ve yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar  

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi

1
 

TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri1 

TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer 

Açıklamaları1 

TMS 39 (Değişiklikler)   Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin 

Devamlılığı1 

TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler1 
 

1 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 

 

2.3  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

 Ücret, komisyon ve karpayı gelir/giderleri 

 

 (i) Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri 

 
Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte kar veya zarar tablosuna 

yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, ihraç hizmet komisyonları tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

 
  (ii) Kar payı gelir ve gideri 

 

Kar payı gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar tablosunda tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilmektedir. Kar payı geliri katılma hesaplarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

 

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  getirilmesinin 

muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda 

finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi 

itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla 

hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak 
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.  

 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 

olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.3  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

 Nakit Akış Tablosu 

 

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

sınıflandırılarak raporlanır. 
 

Nakit ve nakit benzerleri  
 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal vadeleri 3 ay 

veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan  

yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
 

Kiralama işlemleri - kiracı durumunda  
 

Mülkiyete ait risk ve faydanın tamamının kiracıya devir edildiği kiralama işlemi, finansal kiralama olarak 

sınıflandırılır. Diğer bütün kiralamalar operasyonel kiralama olarak sınıflanır. Şirket’in finansal kiralama sözleşmesi 
bulunmamaktadır.  
 

Operasyonel kiralama sözleşmesinden kaynaklanan kira borçları kiralama dönemi boyunca kar veya zarar tablosunda 

eşit tutarlarda gider olarak kaydedilir. Operasyonel kiralamaya teşvik amacıyla elde edilen ve edilecek faydalar da 

aynı şekilde eşit tutarlarda operasyonel kiralama dönemi boyunca kar veya zarar tablosuna yansıtılır. 
 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 

Cari vergi  

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer 

yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 

mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. 

Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Ertelenmiş vergi 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile 

yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi 

etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi 

yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan 

ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali 

kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 

tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.   

 

 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 
Raporlama döneminden 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. 

 

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan 

tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  
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3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Türkiye’de ve sadece varlık kiralama şirketi olarak faaliyet gösterdiğinden bölümlere göre raporlama açıklaması 

verilmemiştir. 

 

4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

31 Aralık

2013

Kasa -

Bankadaki nakit 31,188

   Vadesiz mevduatlar 31,188

31,188
 

 

Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden işletmenin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. hesaplarındaki özel 

cari hesaplarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihinde nakit ve nakit benzerleri tutarı 31,188 TL olup 

tamamı Türk Lirası’ndan oluşmaktadır. 
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5. KISA VADELİ BORÇLANMALAR 

 

31 Aralık

2013

Finansal Borçlar

 İhraç edilen menkul kıymete ilişkin borçlar  151,562,044

151,562,044

 
 

 

 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 13-14-15 Kasım 2013 tarihlerinde halka arz edilen 

150,000,000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 18 Kasım 2014 itfa tarihli, "TRDKTVKK1411" ISIN kodlu 

kira sertifikaları, Borsa Yönetim Kurulu'nun 24 Ekim 2013 tarihli kararı çerçevesinde, 20 Kasım 2013 tarihinden 

itibaren Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında (kot içi) olarak işlem görmeye 

başlamıştır. 

 

Halka arzda kira sertifikalarına ilişkin yıllık gelir dağıtım oranı %9,10 olarak belirlenmiş (dönemsel gelir dağıtım 

oranı %2,27) buna göre 100 TL nominal değerli kira sertifikası 100 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. 

 

İhraç edilen TRDKTVKK1411 ISIN kodlu kira sertifikası 1. dönem gelir dağıtımı işlemleri 18 Şubat 2014 

tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına 

aktarılmıştır.  

 

Gelir dağıtım tutarlarının detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık

2013

1. Gelir Dağıtım Tutarı 18 Şubat 2014 3,405,000

2. Gelir Dağıtım Tutarı 20 Mayıs 2014 3,405,000

3.Gelir Dağıtım Tutarı 19 Ağustos 2014 3,405,000

4. Gelir Dağıtım Tutarı18 Kasım 2014 3,405,000

Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tutarı 18 Kasım 2014 150,000,000  
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6. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

 

31 Aralık

2013

Devreden Katma Değer Vergisi  1,369

 1,369

 
 

7. TİCARİ ALACAK/BORÇLAR VE KISA VADELİ DİĞER BORÇLAR 

 

a) Ticari Alacaklar: 

 

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık

2013

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar 

İhraç edilen menkul kıymete istinaden ana ortaklıktan alınacak tutarlar  151,562,044

 151,562,044

 
b) Kısa Vadeli Diğer Borçlar: 

 
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in diğer kısa vadeli diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık

Kısa vadeli ticari olmayan borçlar 2013

Diğer çeşitli borçlar - Avukatlık ücretleri  1,980

 1,980
 

 

8.       VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Şirket, 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. 

 
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. 
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8.      VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 90. ile  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda düzenleme 

yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinin birinci paragrafının sonuna parantez içi hüküm  ile “(Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası 

ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın 

devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki 

tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.)”varlık kiralama kapsamında yaptıı işlemlerde kurumlar vergisi 

istisnası getirilmiştir. 

 
Taşınmazların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar üzerinden 

kurumlar vergisi ödenmeyecektir. 

 

6111 sayılı Kanuna göre, varlık kiralama şirketlerinin taşınmazlarını, taşınmazın devralındığı kuruma satışından 

doğan kazançların %100’ü kurumlar vergisi istisnadır. Ancak bu istisna uygulamasında 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 5 (1) e) maddesinde yer alan en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı hariç diğer 

şartlarında sağlanması zorunludur. 

 

  9.       ÖZKAYNAKLAR  

 
Şirket’in 31 Aralık 2013 itibariyle ödenmiş sermaye tutarı 50,000 TL olup her biri 1 TL tutarında 50,000 adet 

hisseden oluşmaktadır. Şirket‟in 31 Aralık 2013 itibariyle imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır. 

 
Şirket’in yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık

2013 %

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 50,000 100

Toplam Ödenmiş Sermaye 50,000 100

 
 

10. HASILAT 

 

 

25 Ekim-

31 Aralık

a) Satışlar 2013

Kar payı gelirleri 1,562,044

Kira sertifikası işlem komisyon gelirleri 5,000

1,567,044
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11. SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

 

25 Ekim-

31 Aralık

b) Satışların maliyeti 2013

Kar payı giderleri 1,562,044

1,562,044

 
 

12. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

25 Ekim-

31 Aralık

2013

 Genel yönetim giderleri (-) 24,423

24,423

 



KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. 
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE  

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 

 
 17 

12. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

 

25 Ekim-

31 Aralık

2013

İlan Reklam ve Web Tasarım Giderleri 10,500

Noter Tescil Giderleri 4,220

Danışmanlık Giderleri 2,449

Ticaret Sicil Harçları 1,594

Ticaret Odası Tescil Giderleri 968

Kira Giderleri 875

Diğer Çeşitli Giderler 391

Damga Vergisi 225

Kırtasiye Giderleri 179

Yol Giderleri 151

Diğer Vergiler Resim Ve Harçlar 20

Kargo ve Posta Giderleri 5

Diğer 2,846

24,423

 
 

13. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

a) Sermaye risk yönetimi  

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 

ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

 
b) Finansal Risk Faktörleri 

 

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket finansal 

performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  

  

Kur riski yönetimi 

 

Şirket’in yabancı para işlemleri bulunmamaktadır.  

 

Diğer fiyat riskleri 

 

Şirket’in hisse senedi yatırımları bulunmamaktadır.  
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13. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi  

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2013 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) 151,562,044       -                  -                      -                 31,188                 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**) -                      -                  -                      -                 -                       

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

defter değeri 151,562,044       -                  -                      -                 31,188                 

Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

 
 

 (*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
 (**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır . 
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13. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

b.2) Likidite risk yönetimi   

 
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin 

kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. 
Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve 

yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak 

suretiyle, yönetir.  

 

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. 
Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak 

hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.  

 

Likidite riski tablosu: 

 

31 Aralık 2013 

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşme uyarınca 

nakit

çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)

3 aydan

kısa (I)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

5 yıldan 

uzun (IV)

Türev olmayan

  finansal yükümlülükler

   Kısa Vadeli Borçlanmalar 151,562,044        163,620,000           -           163,620,000    -              -               

   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1,980                   1,980                      1,980        -                  -              -               

Toplam yükümlülük 151,564,024        163,621,980           1,980        163,620,000    -              -               
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13. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 

AÇIKLAMALAR) 

 
Krediler ve İtfa edilmiş

alacaklar (nakit ve değerinden gösterilen

31 Aralık 2013 nakit benzerleri dahil) finansal yükümlülükler Defter değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 31,188 - 31,188 4

İlişkili taraflardan ticari alacaklar - 151,562,044 151,562,044 7

Finansal yükümlülükler

Kısa vadeli borçlanmalar - 151,562,044 151,562,044 5

Kısa vadeli diğer borçlar - 1,980 1,980 7

 
 

(*) Şirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
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14. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 

Bulunmaktadır. 


