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Bağımsız Denetçi Raporu

X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu’na

Giriş

X Trade Brokers Menkul Değerler Anonim Şirketinin (“Şirkef’) 31 Aralık 2016 tarihli finansal durum
tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar
ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablo/ara ilişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi bu fınansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) prensiplerine uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata ve hile kaynaklı önemli yanlışlık
içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu fınansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin,
finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki,
hata veya hileden kaynaklı ‘önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin fınansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak fınansal tabloların
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının
değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki fınansal tablolar, X Trade Brokers Menkul Değerler Anonim Şirketinin 31
Aralık 2016 tarihi itibarıyla fınansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait fınansal
performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklere ilişkin rapor

1. UK’nın 402nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak—31 Aralık 2016 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.

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

Diğer Husus

X Trade Brokers Menkul Değerler AŞ’nin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları
bir başka bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu denetim şirketi 8 Şubat 2016
tarihli denetim raporunda bu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst a Young Global Limited

Yaşar Bivas, SMMM
Sorumlu Denetçi

8 Şubat 2017
Istanbul, Türkiye
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE
FiNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Cari Dönem Onceki Dönem
Dipnot 34 Aralık 2016 31 Aralık 2015

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 41.566.359 33.597.339
Nakit ve nakit benzerleri 4 30.731.190 27.586.654
Finansal yatırımlar 5 - -

Ticari alacaklar 6 10.525.724 5.720.671
-ilişkili taraflardan ticari atacaklar 19 1.407.829 1.347.360
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 9.117.895 4.373.311

Peşin ödenmiş giderler 7 141.293 105.101
-İlişkili taraflara peşin ödenmiş gider/er

- -

-İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş gider/er 141.293 105.101
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 16 167.517 183.883
Diğer alacaklar 7 635 1 .030

-ilişkili taraflardan diğer alacaklar
- -

-ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 635 1.030

Duran Varlıklar 700.352 493.337
Finansal yatırımlar 5 159.711 159.711
Maddi duran varlıklar 8 275.398 230.999
Maddi olmayan duran varlıklar 9 36.938 25.051
Diğer alacaklar 7 84.069 77.297

-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- -

-ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 84.069 77.297
Ertelenmiş vergi varlığı 16 144236 279
TOPLAM VARLIKLAR 42.266.711 34.090.676

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.957.926 5,866.693
Ticari borçlar 6 9.945.001 5.228,929

-İlişkili taraflara ticari borçlar 19 5.373 19.963
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 9.939.628 5,208.966

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 125.998 80.121
Dönem karı vergi yükümlülüğü

-

Kısa vadeli karşılıklar 740.110 417.496
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
Karşılıklar 10 712.677 394.576

-Diğerkısa vadeli karşılıklar 7 27.433 22.920
Diğer borçlar 7 146.817 140.147

-ilişkili taraflara ticari borçlar - -

-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 146.817 140.147

Uzun Vadeli Yükümlülükler 54.880 29.642
Uzun vadeli karşılıklar 10 54.880 29.642

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
Karşılıklar 54.880 29.642

ÖZKAYNAKLAR 31.253.905 28.194.341
Ödenmiş sermaye 11 22.500.000 22.500.000
Sermaye düzeltme farklan 11 3.681.593 3.681.593
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 11 2.232.109 2.232.109
Geçmiş yıllar karlarıl(zararları) (219.361) (2.499.489)
Net dönem karı l(zararı) 3.059.564 2.280.128
TOPLAM KAYNAKLAR 42.266.711 34.090.676

Ekteki dipnotlar bu finansal ıabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.



X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1 OCAK—31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden

Geçmiş Geçmiş
Cari Dönem Onceki Dönem

lOcak- lOcak
31 Aralık 31 Aralık

2016 2015Dipnot

HasıJat 12 12.159.533 11.752.656

BRÜT KARI (ZARAR) 1 2.159.533 1 1.752.656

Genel yönetim giderleri (-) 1314 (7.322.284) (6.989.309)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (.) 1314 (4.312.980) (3.455.472)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 15 3.408.192 2.272.181
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 15 (112.546) (700.869)

FAALİYET KARlI (ZARARI) 3.819.915 2.879.187

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI! (ZARARI> 3.819.915 2.879.187

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) (760.351) (599.059)
- Dönem vergi gideri 16 (904.308) (591. 091)
- Erteıenmiş vergi gelid/(gideü) 16 143.957 (7.968)

SURDÜRULEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI 1 (ZARARI) 3.059.564 2.280.128

Diğer kapsamlı gelir / (gider) -

DGER KAPSAMLI GELİRİ (GİDER) (VERGİ SONRASI) 3.059.564 2.280.128

TOPLAM KAPSAMLI GELİRİ (GİDER) 3.059.564 2.280.128

Ektdd dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1 OCAK-31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
NAKiT AKİŞ TABLOSU
<Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.>

Önceki
Cari Dönem Dönem

lOcak- lOcak
31 Aralık 31 Aralık

Dipnot 2016 2015

İŞLETME FAALiYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem net karı 1 (zararı) 3.059.564 2.280.128

Dönem net karı! (zararı) mutabakah ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 8,9 124.786 125.524
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 7,10 706.468 286.514

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarİ(iptali) ile ilgili
düzeltmeler 701.955 360.727
-Diğer karşılıklar/(iptalleü) ile ilgili düzeltmeler 4.513 (74.213)

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 15 (3.286.827) (2.079.205)
Vergi (geliri) ve gideri ile ilgili düzeltmeler 16 760,351 599.059
Karl(zarar) mutabakatı ile ilgil diğer düzeltmeer (148.130) -

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 6 (4.805.053) (434.477)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili

düzeltmeler (42569) (13.125)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler 6 4.716.072 (1.502.414)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçiardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 52.547 (257.750)
Diğer nakit girişleril(çıkışları) 187.767 (436.460)

Alınanfaiz 3.251.971 1.962.451
Vergi iadeleri (ödemeleri) 16 (887.942) -

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında
yapılan
Odemeler 10 (358.616) (157.230)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 3.330.389 373.015

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklann alımından
kaynaklanan nakit çıkışları

Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 8 (141.879) (119.678)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışlan 9 (39.193) (2.269)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)

- 190.861

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit <181.072> 68.914

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye ödemesi/arttınmı

- 9.500.000

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
- 9.500.000

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞİ(AZALIŞ)

Yabancı para çevrim farklannın nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi 148.130 103.113

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞI(AZALIŞ) 3.297.447 10.045.642

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.209.045 17.1 63.403

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 30.606.492 27.209.045

Ekteki dipnotlar bu fınansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHi İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi beliflilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

XTrade Brokers Menkul Değerler A.Ş. (‘Şirket”), Sakarya Menkul Değerler Anonim Şirketi ünvanı
ile 4 Aralık 1990 tarihinde 1.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin ünvanı 1 Ocak 1994
tarihinde Hedef Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak değiştirilerek bu değişiklik 6 Ocak 1994
tarih, 3505 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket’in Hedef Menkul
Değerler A.Ş. olan ticaret unvanının X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. olarak
değiştirilmesine ilişkin ana sözleşme tadil metni, 6 Eylül 2011 tarih ve 7893 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilmiştir.

SPK’nun 28.12.2015 tarih 2015/35 sayılı toplantısında, Şirketin 111-37.1 sayılı ‘Yatırım Hizmetleri
ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca faaliyet izinlerinin
yenilenerek Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak Yatırım Hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin
verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan 15,01.2016 tarih 6-031
(393) numaralı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi Şirket tarafından alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40 ıncı maddesi uyarınca; X
Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş.’ye 15.01.2016 tarihinde verilen ‘Geniş Yetkili Aracı Kurum
yetki belgesine istinaden aşağıda yeralan faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmiştir;

• işlem Aracılığı Faaliyeti
• Portföy Aracılığı Faaliyeti
• Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
• Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
• Sınırlı Saklama Hizmeti,

Şirketin ana hissedarı sermayedeki %100’lük pay oranı ile X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A.’dır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirketin personel sayısı 45’dir (31 Aralık 2015: 36 kişi).

Şirket’in merkezi lstanbul’dadır. Şirketin genel müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:191 Apa Giz
Plaza, Kat: 23-24 No: 4344 Şişli, Levent, Istanbul, Türkiye’dedir.

Şirket’in iştirak veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Finansal Tabloların Onaylanması

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 8 Şubat 2017 tarihinde yayınlanması
için yetki verilmiştir.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

TMS’ye Uygunluk Beyan;

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni fınansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.

Ilişikteki fınansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri Il, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya Ilişkin 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 (TMS) esas alınmıştır.

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (devamı>

TMS’ye Uygunluk Beyanı (devamı>

Finansal tablolar, bazı fınansal araçların yeniden değerlemesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun
değeri esas alınmaktadır.

Kullanılan Para Birimi

Şirketin finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, konsolide
olmayan finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tablo!ann düzeltilmesi

SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı karari uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı
(‘TMS 29”) uygulanmamıştır.

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolannsn Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans değişimlerinin tespitine imkan vermek üzere,Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır.

Şirketin ilişikteki fınansal tabloları KGK tarafından 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”) 9
uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak geliştirilen 2/6/2016 tarihli ve 30 sayılı Kurul kararıyla onaylanan
2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında değişiklik
yapmamıştır.

2.3 MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirketin cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik
olmamıştır.

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem fınansal tabloları
yeniden düzenlenir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 YENİ VE DÜZELTiLMİŞ STANDARTLAR VE YORUMLAR

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait fınansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.

1)1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TFRS 11 — Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)

TFRS il, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili
rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 Işletme Birleşmelerinde belirtildiği şekilde
faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS’de
belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri
muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TFRS 3
ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Söz konusu değişikliğin
Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TMS 16 ve TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması
kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması
kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)

TMS 16’da, “taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
maliyet modeli” ya da yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

TMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel fınansal
tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin
kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu
yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
Işletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Değişiklik
Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı>

2.4 YENİ VE DÜZELTiLMİŞ STANDARTLAR VE YORUMLAR (devamı)

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler

TFRS 10 ve TMS 28deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele
almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu
değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te tanımlandığı şekli ile bir işletme
teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı
tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın
gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz
yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeJeştirilmelidir. Değişiklikler Şirket için
geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS
10 ve TMS 28’de Değişiklik)

Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de değişiklikler
yapmıştır: Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmamıştır.

TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS l’de Değişiklik)

TMS l’de değişiklik yapmıştir. Bu değişiklikler; önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı,
Muhasebe politikaları açıklamaları, Ozkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer
kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Değişikliklerin
Şirketin finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TFRS Yıllık iyileştirmeler, 201 2-2014 Dönemi

KGK, TFRS Yıllık Iyileştirmeler, 2012-2014 Dönemini yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu
olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:

- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler — elden çıkarma
yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski
planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir

- TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar — bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleşmelerinin
değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar
için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir

- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar — yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir

- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama — gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem finansal
tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine açıklık
getirilmişti r.

Söz konusu değişikliklerin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi almamıştır
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR <devamı)

2.4 YENİ VE DÜZELTİLMİŞ STANDARTLAR VE YORUMLAR (devamı)

İi) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Konsolide olmayan finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi
için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra konsolide olmayan finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır.

TFRS 15- Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS iSe açıklık getirmek için yaptığı
değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm
ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
TERS 15m uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 1 5’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük
uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih
edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı
rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir.

TFRS 9 Finansal Araçlar

KGK, Ocak 2017’da TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TERS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini
ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun
üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir
beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm fınansal araçlara
uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal
borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi
değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar
veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele
almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi
ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018
veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm gerekliliklerinin erken
uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan,
sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal
yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih
edebilirler. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 YENİ VE DÜZELTİLMİŞ STANDARTLAR VE YORUMLAR (devamı)

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRSye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket konsolide olmayan fınansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

TFRS 10 ve TMS 28: Yatınmcı işletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik

UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere Aralık 2015’te TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz
olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir

Yıllık İyileştirmeler -201 0—2012 Dönemi

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 ‘kiralama lşlemlerr standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve fınansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler
için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki
fark devam etmektedir, UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak
2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin
verilmektedir, Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki,
açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış geçmiş
yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir. Şirket bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapacaktır. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmayacaktır.
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UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)

UMSK Ocak 201 G’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler,
şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileştirilmesi için
UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal
borçJarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Şirketin bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına
gerek yoktur. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü <Değişiklikler)

UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazlı Odemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler! belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS 2’ye
açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.

Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler);

UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. UFRS 4de
yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: örtük yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş standart:
a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan
önce UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek dalgalanmayı kar veya
zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı sağlayacaktır, ve
b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal Araçlar standardını
isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansal Araçlar
standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardını
uygulamaya devam edeceklerdir.

Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri
(Değişiklikler)

UMSK, UMS 40 ‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına
uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut
olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir
ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

Il



X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARiHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL’) cinsinden ifade edilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 YENİ VE DÜZELTİLMİŞ STANDARTLAR VE YORUMLAR (devamı>

UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri

Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin
muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.

Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir.
işletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.

Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UFRS Yıllık İyileştirmeler — 2014-2016 Dönemi

UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık
lyileştirmelerini yayınlamıştır:

- UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ilk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı
UFRS 7 açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım işletmelerinin kısa
dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.

- UFRS 12 “Diğer Işletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, UFRS 5 Satış
Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı olarak
sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan
bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri açıklaması
gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.

- UMS 28 “Iştiraklerdeki ve Iş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak
ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki
yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara
yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi
sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
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2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Hasılat

Hizmet Gelirleri

Sermaye piyasaları aracılık hizmetleri: Müşterilere sermaye piyasalarında alım satım işlemleri için
verilen aracılık hizmet ücretleri alım/satım işleminin yapıldığı tarihte kar veya zarar tablosuna
yansıtılmaktadır. lşlemler nedeniyle ortaya çıkan gelirler yönetimin tahmini ve yorumu doğrultusunda
tahsilatın şüpheli hale geldiği duruma kadar, tahakkuk esasına göre günlük olarak kar veya zarar tablosu
ile ilişkilendirilir.

Komisyon (kurtaj) gelirleri: Komisyon gelirleri, fınansal hizmetlerden alınan komisyonlardan
kaynaklanmakta ve hizmetin verildiği tarihte muhasebeieştirilmektedir.

Kaldıraçlı alım/satım işlemleri

Müşterilerin Şirket ile yaptıkları kaldıraçlı işlemler nazım hesaplarda takip edilmektedir. Bu işlemler
karşılığında işlem yapan müşterilerden alınarak yatırılan teminatlar ve karşılığında işlem yapan
müşterilere borçlar fınansal durum tablosunun ticari alacaklar ve ticari borçlarında takip edilmektedir.

Kaldıraçlı işlemler aracılık sözleşmesi esasları doğrultusunda elde edilen gelirler, sözleşmede belirlenen
işlemlerin tamamlanması göre muhasebeleştirilir. Bu kapsamda hizmetin tamamlanmasını müteakip,
kaldıraçlı işlemlere aracılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler muhasebeleştirilmektedir.

Borçlanma maliyetleri

Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

Finansal araçlar

Finansal varlıklar

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

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, fınansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda
alma sırasında belirlenmektedir.

Etkin faiz yöntemi

Etkin faiz yöntemi, fınansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili
finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

Finansal araçlar (devamı)

Finansal varlıklar (devamı)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan fınansal varlıklar, alım-satım amacıyla elde tutulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz
konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan
türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak
sın ıflandırı lı rlar.

Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar

Şirketin vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına
sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer
düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle
hesaplanır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı
borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle
gösterilir. Aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır fınansal
varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediğinde
maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi
kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kğr/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun
değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir
ve fınansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne
uğraması durumunda, fınansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna
s ı n ıflandırı Imaktadır.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirketin temettü alma hakkının oluştuğu
durumlarda gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği
para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Gelir
tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri
üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde
mu hasebeleştirilmektedi r.

Krediler ve alacaklar

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
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Finansal araçlar (devamı)

Finansal varlıklar (devamı)

Finansal vadıklarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve
söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve
alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin
faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde bütün
fınansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili fınansal varlığın kayıtlı değednden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştihlir.

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemJeri. 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 riski
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

Finansal yükümlülükler

Şirketin fınansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirketin tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli fınansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı fınansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

Finansal araçlar (devamı)

Finansal yükümlülükler (devamı)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan flnansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir.
Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını
da kapsar.

Diğer finansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.

Etkin faiz yöntemi, fınansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; fınansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Kur değişiminin etkileri

Şirketin finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in geçerli
para birimi olan ve fınansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.

Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasinda yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler! işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan
dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılmak suretiyle
TL’ye çevrilmektedir.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kğra 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.

Şirketin. bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, fınansal
tablolara alınan tutadarı bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı>

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 tahmin edilmesi yoluyla
hesaplan ı r.

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.

İlişkili Taraflar

ilişkili taraflar finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) 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,
(bi) 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) Işletme 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) işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu

üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde.
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir pInının olması halinde, sponsor olan işverenler de
raporlayan işletme ile ilişkilidir.

(vi) işletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi
halinde.

(vii) (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.

ilişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

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

Cari vergi

Cari yıi vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar.
diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık
gösterir. Şirketin 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 biJanço
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, şereflye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa fınansal tablolara alınmasından
(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirhmez.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirketin geçici farklılıkların odadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın odadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve
iştiraklerdeki yatırımlarve iş odaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilirgeçici farkların tümü
için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
edelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının
muhtemel olması şadlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Edelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirketin bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defterdeğerini geri
kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate
alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii
tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirketin cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin edelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da
işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş
vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.

18



X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ iTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (‘TL’) cinsinden ifade edilmiştir.>

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

Çalışanlara ilişkin faydalara ilişkin karşılıklar 1 kıdem tazminatları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir, Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak
n itelendirilir.

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 önemsiz seviyede olduğu için
gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Nakit akım tablosu

Nakit akın tablosunda, döneme ilişkin nakit akınları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirketin aracılık faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akınları, Şirketin yatırım faaliyetlerinde <sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirketin finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım
kararı alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır.

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

TFRS 8 “Faaliyet Bölümleri’ standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmelerin
faaliyet bölümleri ile ilgili raporlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Türkiye’de ve sadece
aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir.
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4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 31 Aralık
2016 2015

Nakit 404 239
Vadeli Mevduat 30.314.662 27.1 32.107
Bloke mevduat (-) (‘) - 187.767
Vadesiz Mevduat 416.124 266.541

30,731 .1 90 27.586.654

(*) Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarIyla Takasbank’ta blokeli teminatı bulunmamaktadır (31 Aralık2015: 187.767
TL).

31 Aralık 2016 tarihinde Türk Lirası’na uygulanan vadeli mevduat faiz oranları %6,73 - %11,3
aralığındadır (31 Aralık 2015: %7,50 - %13,40) ve vadeleri 2 Ocak 2017—24 Şubat 2017 (31 Aralık
2015:4 Ocak 2016—15 Şubat 2016) arasındadır. Şirketin 129.417 ABD Doları tutarında yabancı para
vadeli mevduatı bulunmaktadir. Söz konusu vadeli mevduata uygulanan faiz oranı %0,34 - %0,35
aralığındadır (31 Aralık 2015: 348.121 ABD Doları %0,25 - %0,55 aralığındadır).

Şirketin 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit benzeri
değerler, hazır değerlerden faiz tahakkukları ve bloke mevduat bakiyeleri düşülerek gösterilmektedir

31 Aralık 31 Aralık
2016 2015

Nakit ve nakit benzerleri 30.731.190 27.586.654
Faiz tahakkukları (-) (224.698) (189.842)
Bloke mevduat (-)

_________________

(187.767)
30.506.492 27.209.045

5. FİNANSAL YATIRIMLAR

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, şirketin kısa vadeli fınansal yatırımı bulunmamaktadır.
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli fınansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 31 Aralık
Uzun vadeli finansal yatırımlar 2016 2015
Hisse senedi yatırımları:

-Borsada işlem görmeyen hisse senetleri
<Borsa Istanbul AŞ.) (*) 159.711 159.711

() Finansal tablolarda maliyet değeri ııe yansıtıımıştır.

6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kaldıraçlı alım satım teminat alacakları 9.111.102 4.368.931
Ilişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 19) 1.407.829 1.347.360
Diğer ticari alacaklar 6.793 4.380

10.525.724 5.720.671

Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla müşterilerine kullandırdığı kredileri bulunmamaktadır (31 Aralık
2015: Bulunmamaktadır).
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARiYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirülmedikçe Türk Lirası (TL> cinsinden ifade edilmiştir.)

6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)

Kısa vadeli ticari borçlar

Kaldıraçlı alım satım teminat borçları
Kas İşlemleri Takas ve Saklama Borçları
ilişkili taraflara ticari borçlar (Not 19)
Satıcılar
Müşterilere borçlar
Diğer ticari borçlar

7. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli diğer varlıklar

Yurtiçi avanslar

Diğer uzun vadeli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

Peşin ödenmiş giderler
Gelecek aylara ait giderler

Diğer kısa vadeli borçlar

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Diğer

Diğer kısa vadeli karşılıklar
Komisyon iadesi karşılığı ve diğer karşılıklar

31 Aralık
2015

77.297
77.297

31 Aralık
2016

9.111.102
385917

4.368.931
666.352

5.373 19.963
438.690 139.640

3.919 3.775
30.268

9.945.001 5.228.929

31 Aralık
2016

31 Aralık
2015

635 1.030
635 1.030

84.069
84.069

141.293 105.101
141.293 105.101

31 Aralık
2016

31 Aralık
2015

146.790
27

146.817

27.433
27.433

140.121
26

140.147

22.920
22.920
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31 ARALIK 2016 TARiHİ İTİBARiYLE
FiNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

8. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Cari Dönem 1 Ocak 2016 ilaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2016

Tesis, makine ve cihazlar 308387 127.721 - 436.108
Demirbaşlar 178.734 14.158 - 192.892
Özel maliyetler 476.407 - - 476.407
Taşıtlar 61.500 - - 61.500

Toplam Maliyet 1.025.028 141.879 - 1.166.907

Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2016

Tesis, makine ve cihazlar 185.981 60.637 - 246.618
Demirbaşlar 119.879 25.419 - 145.298
Özel maliyetler 441.194 - - 441.194
Taşıtlar 46.975 11.424 - 58.399

Toplam Birikmiş Amortisman 794.029 97.480 - 891.509
Net Defter Değeri 230.999 275.398

Önceki dönem 1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar(-) 31 Aralık 2015

Tesis, makine ve cihazlar 253.387 55.000 - 308.387
Demirbaşlar 151.711 27.023 - 178.734
Özel maliyetler 438.752 37.655 - 476.407
Taşıtlar 61.500 - - 61.500

Toplam Maliyet 905.350 119.678 - 1.025.028

Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2015 haveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2015

Tesis, makine ve cihazlar 156.594 29.387 - 185.981
Demirbaşlar 89.774 30.105 - 119.879
Özel maliyetler 403.832 37.362 - 441.194
Taşıtlar 37.776 9.199 - 46.975

Toplam Birikmiş Amortisman 687.976 106.053 - 794.029
Net Defter Değeri 217.374 230,999

(*) Amortisman giderleri genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”> cinsinden ifade edilmiştir.)

9. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Cari Dönem 1 Ocak2016 Ilaveler Çıkışlar(-) 31 Aralık2016

Maliyet
Haklar 95.500 39.193 - 134.693

Toplam Maliyet 95.500 134.693

1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar (4 31 Aralık 2016

İtfa Payı
Haklar 70.449 27.306 - 97.755

Toplam İtfa Payı 70.449 97.755
Net kayıtlı değer 25.051 36.939

Onceki Dönem 1 Ocak 2015 Ilaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2015

Maliyet
Haklar 93.231 2.269 - 95.500

Toplam Maliyet 93.231 2.269 - 95.500

1 Ocak 2015 Ilaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2015

İtfa Payı
Haklar 50.978 19.471 - 70.449

Toplam İtfa Payı 50.978 19.471 - 70.449
Net kayıtlı değer 42.253 25.051

() İtfa payları genel yönetim giderJeri altında muhasebeleştirilmiştir.
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARiYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL’> cinsinden ifade edilmiştir.)

10. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

Kısa vadeli karşılıklar
Personel prim karşılığı
Kullanılmayan izin karşılığı

712.677 394.676

Personel prim karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

2016 2015
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Ilave
Ödenen
Dönem sonu itibarıyla, 31 Aralık

Kullanılmayan izin karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

120.556
358.616

(120.556)
358.616

Açılış bakiyesi, 1 Ocak
İlave
Dönem içinde ödenen izin ücretleri
Dönem sonu itibarıyla, 31 Aralık

Uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı

2016

35.960
36.829

72.789

31 Aralık
2016

54.880
54.880

2015

72.634

(36.674)
35.960

31 Aralık
2015

29.642
29.642

31 Aralık 31 Aralık
2016 2015

639.888
72.789

358.616
35.960

358.616
639.888

(358.616)
639.888
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X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi beliftilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

10. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (devamı)

Türk kanunlarına göre Şirket ve Bağlı Ortaklıkları en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma
hayatı ardından emekhye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik
hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 23
Mayıs 2002 tarihi itibarıyla ilgili yasa değiştiğinden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle bağlantılı, bazı
geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar, 31 Aralık 2016 itibarıyla
4.297,21 TL (31 Aralık 2015: 3.828,37 TL> ile sınirlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı karşılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı
bulunmamaktadır.

Söz konusu karşılık, Şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.

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, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, ekli konsolide olmayan finansal
tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel
yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2016 itibarıyla kıdem
tazminatı karşılığı, yıllık %7 enflasyon (31 Aralık 2015: %6,5) ve iskonto oranı %10,50 (31 Aralık 2015:
%10,5) varsayımlarına göre yaklaşık %3,27 olarak elde edilen reel iskonto oranı (31 Aralık 2015: %3,76>
kullanılmak suretiyle hesaplanmıstır. isteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, ŞirkeUe
kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı
altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirketin kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Temmuz
2016 tarihinden itibaren geçerli olan 4.297,21 TL <31 Aralık 2015: 3.828 37 TL ) tavan tutarı dikkate
alınmıştır.

Kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

2016 2015
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 29.642 27.531
Hizmet Maliyeti (aktüeryal kayıp dahil) 21.977 1.462
Faiz Maliyeti 3.261 649
Dönem içinde ödenen

________________ ______________

Dönem sonu itibarıyla, 31 Aralık 54.880 29.642
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X TRADE BROKERS MENKUL DEÖERLER A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHi İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi beliflilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.>

11. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle
aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı

Pay
Oranı 31 Aralık

Pay
Oranı 31 Aralık

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirketin sermayesi 22.500.000 adet hisseden oluşmakta olup (31 Aralık
2015: 22.500.000 adet hisse) hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (31 Aralk 2015: hisse başı
1 TL). Imtiyazlı hisse ya da pay sınıfı bulunmamaktadır.

Şirket 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam
etmektedir. Şirketin tek pay sahibi, Polonya kanunlarına göre kurulmuş olan X-Trade Brokers Dom
Maklerski S.A.’dır.

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Yasal yedekler
Özel yedekler ()

31 Aralık 31 Aralık
2016 2015

() Şirket ortağı tarafından gönderilen tutar, Şirket tarafından gelecek dönemlerde sermaye tamamlanması amacı
ile kullanılmak üzere özel yedekler hesabına sınıflanmıştır.

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin
%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. Ikinci tertip yasal yedekler,
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10
oranında ayrılır.

12. HASILAT

Esas faaliyetlerden faiz ve vadeli işlem gelirleri
Hizmet gelirleri
Kaldıraçlı alım satım (giderleri) / gelirleri
Hizmet gelirlerinden indirimler

(%) 2016 (%) 2015
X-Trade Brokers 00m Maklerski SA. 100 22.500.000 100 22.500.000

Toplam ödenmiş sermaye 100,00 22.500.000 100,00 22.500.000

Enflasyon düzeltmesi 3.681.593 3.681.593
Toplam 26.181.593 26.181.593

32.075 32.075
2,200,034 2.200.034
2.232.109 2.232.109

Komisyon iadeleri (-)

1 Ocak-
31 Aralık 2016

1 Ocak-
31 Aralık 2015

12.409.325 11.467.605
(10.362) 432.813

(239.430) (147.762)

12.159.533 11.752.656
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31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

13. PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)

Personel giderleri
Reklam, ilan, tanıtım giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Kira giderleri
Denetim, danışmanlık ve avukatlık giderleri
Üyelik aidat gider ve katkı payları
Haberleşme giderleri
Bilgi işlem giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Bina yönetim giderleri
Takas ve saklama giderleri
Taşıt aracı giderleri
Ana ortak giderlere katılım payı (Not 19> (*)

Diğer

(*) Şirketin giderlere katılım payı
tarafından kaldırılmıştır.

15. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLERİ GİDERLER

Mevduat faiz gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Kur farkı gelirleri
Diğer
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Kur farkı giderleri
Faaliyetle ilgili diğer giderler
Diğer
Esas faaliyetlerden diğer giderler

1 Ocak-
31 Aralık2015

2.079.205

75.688
117.288

2.272.181

1 Ocak -

31 Aralık
2016

1 Ocak -
31 Aralık

2015

14. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

(7.322.284) (6.989.309)
(4.312.980) (3.455.472)

(11.636.264) (10.444.781)

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 31 Aralık

2016 2015

(4.374.783) (3.069.769)
(4.220.762) (3.374.188)

(810.277) (721.007)
(732.374) (721.593)
<414.014) (397.997)
(199.560) (201.894)
(196.455) (121.677)
(177.857) (190.044)
(124.786) (125.524)
(107.896) (111.986)

(92.218) (196.262)
(1.519) (15.453)

- (915.698)
(182.763) (281.689)

(11.635.264) (10.444.781)

ödeme yükümlülüğü ana ortak şirket olan X-Trade Brokers DM SA

1 Ocak-
31 Aralık 2016

3.286.827
18.680
6.709

95.976
3.408.192

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

(98.639) (90.205)
- (607.307)

(13.907) (3.357)
(112.546) (700.869)
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16. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dönem karı vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Cari kurumlar vergisi karşılığı 904.308 591.091
Eksi: Peşin ödenen geçici vergi ve fonlar (1071.825) (774.974)

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı

Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

Kurumlar Vergisi

Gelir vergisi stopajı

(167.517)

31 Aralık 2016

(904.308)
143.957

(760.351)

(183.883)

31 Aralık 2015

(591.091)
(7.968)

(599.059)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak
2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2016
yılı için %20’dir (2015: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları
istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak
vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelirelde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara tam mükellef kurumlar tarafından ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz.
Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu 94’üncü maddesi
kapsamında %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 üncü günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade
alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi
mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003—22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde
%10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir
vergisi stopajına tabi değildir.
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16. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

Edelenmiş vergi

Şirket vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklıliklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
fınansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir. (2015: %20).

Ertelenmiş vergiye ve kurumsal vergiye baz teşkil eden kalemler aşağıda belirtilmiştir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Ertelenmiş Ertelenmiş

Birikmiş vergi Birikmiş vergi
geçici yarI ı klarıl geçici vadıklan!
farklar (yükümlüıükıeri) farklar (yükümlülükleri)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
ekonomik ömür farkları (71.050) (14.210) (72.535) (14.507)
Komisyon iade karşılığı 9.205 1.841 8.330 1.666
Personel prim karşılığı 639.890 127.978 - -

Kıdem tazminatı karşılığı 54.880 10.976 29.640 5.928
Kullanılmamış izin karşılığı 72.789 14.558 35.960 7.192
Diğer Karşılıklar 15.464 3.093 - -

Ertelenmiş Vergi Net 144.236 279

Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü) hareketi aşağıda sunulmuştur:

1 Ocak 2016, açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
31 Aralık 2016, kapanış bakiyesi

2016 2015

279 8,247
143.957 (7.968)
144.236 279

Dönem vergi gelirinin/(giderinin) dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Vergi karşılığının mutabakatı

Vergi öncesi karl (zarar)

Hesaplanan Vergi: %20

Kanunen kabul edilmeyen giderler
lndirimler
Diğer
Vergi geliri!(gider)

31 Aralık 31 Aralık
2016 2015

3.819.915 2.879.187

(763.893) (575.837>

(4.941) (21.542)
10.379 722
(1.896) (2.402)

(760.351) (599.059)
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17. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat mektuplarının dökümü
aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Kurulu

31 Aralık 31 Aralık
2016 2015

880 880
880 880

Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket aleyhine açılmış 1 adet tutarı kesinleşmemiş (31 Aralık 2015: Yoktur) işe
iade davası devam etmekte olup, söz konusu davaya ilişkin olarak TMS’ye göre karşılık ayrılmasına ilişkin
koşulların gerçekleşmemesi sebebiyle, ekli fınansal tablolarda herhangi bir karşılık bulunmamaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No: 34 sayıli Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye
Yeterliliğine ilişkin Esaslar Tebliğine (“Tebliğ Seri V. No:34”) uygun olarak sermayesini tanımlamakta ve
yönetmekte olup azami ve asgari oranlarda aşıma sebebiyet verilmemektedir.

18. PAY BAŞINA KAZANÇ

TMS 33 “Pay Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse
başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirketin hisseleri borsada işlem görmediğinden, ekli
finansal tablolarda hisse başına kazanç! zarar hesaplanmamıştır.

19. İLİŞKiLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirketin ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf X-Trade Brokers Dam Maklerski S.A’dır.

31 Aralık
ilişkili taraflardan alacaklar 2016

X-Trade Brokers DM SA 1.407829

________

1.407.829

31 Aralık
ilişkili taraflara borçlar 2016

X-Trade Brokers DM SA - Hizmet Gelirleri 5.373

______

5.373

ilişkili taraflardan yapılan işlemler

X-Trade Brokers DM SA — komisyon geliri
X-Trade Brokers DM SA — giderlere katılım payı(*)

1 Ocak-
31 Aralık 2016

(*) Şirket’in giderlere katılım payı ödeme yükümlülüğü ana odak şirket
kaldırılmıştır.

olan X-Trade Brokers DM SA tarafından

31 Aralık
2015

1.347.360
1.347.360

31 Aralık
2015

19.953
19.963

1 Ocak-
31 Aralık 2015

(12.409.325)

(12.409.325)

11.936.867
(915.698)

11.021.169
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19. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Şirketin üst düzey yöneticilerinin tanımı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür gibi üst düzey
yöneticileri kapsamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 858.200
TL tutarındadır (31 Aralık 2015: 911.685 TL>.

20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri: V, Na: 34
sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine Ilişkin Esaslar Tebliği” (Seri: V, Na: 34
sayılı Tebliğ”) kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak
Risk karşılığı, Sermaye yeterliliği tabanı ve Likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’ya
göndermekle yükümlüdür.

Şirketin flnansal araçlardan kaynaklanan riskler ile ilgili yönetim politikalarına ve uygulamalarına ilişkin
detaylar aşağıda sunulmaktadır:

Kredi riski

Şirketin finansal yatırımları, hazır değerleri ve diğer alacakları, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini
yerine getirememesinden kaynaklanan risklere maruz kalmaktadır. Şirketin finansal yatırımlarının bir
bölümü sermaye piyasası kurumlarına verilen teminatlardan oluşmaktadır.

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Ticari
alacaklar

Diğer
Taraf

Diğer

______

alacaklar
llişkiıi Diğer
Taraf Taraf

Nakit ve nakit
benzerleri ve

finansal yatınmıar
Türev Diğer

Araçlar Taraf

Raporlama tarihi itibanyla maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E> 1.407.829 9.117.895 84.704 30.730.786

Azami riskin teminaı, vs iıe güvence aıtına
aıınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşükıuğüne
uğramamış fınansal varlıkların

net defter değeri
B. Koşuııarı yeniden görüşüımüş buıunan,
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayııacak tinansaı
varııkıarın defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşükıüğüne
uğramamış varııkıarın net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına aıınmış kısmı
D. Değer düşükıuğüne uğrayan varııkıarın net
defter değerıeri

Vadesi geçmiş (brüt defter değeri>
Değer düşüklüğü (.)
Net değerin teminat, vs iıe güvence aıtına

aıınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

- Değer düşükıüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ııe güvence aıtına
aıınmış kısmı

1.407.829 9.117.895 - 84.704 30.730.786

E. Biıança dışı kredi riski içeren unsurlar

İlişkili
31 Aralık 2016 Taraf

Bankalardaki
Mevduat
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20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİÖİ VE DÜZEYi (devamı)

Ticari
alacaklar

Diğer
Tarat

Nakit ve nakit
benzerleri ve

finansal yatırımlar
Türev Diğer

Araçlar Taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) 1.347.360 4.373.311 78.327 27.586.415

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış fınansal varlıkların

net defter değeri
0. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıklann net
defter değerleri

Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (.)

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına

alınmış kısmı

1.347.360 4.373.311 78.327 27.586.415

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsudar . - . . . - -

Likidite riski

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.

İlişkili Bankalardaki
31 Aralık 2015 Taraf Mevduat

Diğer
alacaklar

Ilişkili Diğer
Taraf Taraf
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20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Aşağıdaki tablo, Şirketin türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağilımını
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. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına
göre düzenlenmiştir. Vadeli işlem araçları brüt ödenmesi gereken vadeli işlemler için net olarak ödenir
ve iskonto edilmemiş. brüt nakit giriş ve çıkışları üzerinden realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit
olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak
belirlenir.

Sözleşme
uyarınca nakit

çıkışlar
Defter toplamı
Değeri (1+11+111+1V)

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca
vadeler

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

Ticari borçlar
Diğer borçlar

______________________________________________________________________________

Toplam yükümlülük

___________________________________________________________________

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca
vadeler

Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük

3-12
3 aydan ay arası 1-5 yıl 5 yıldan
kısa (1) (Il) arası (111) uzun (IV)

9.945.001 9.945.001 9.945.001
146.817 145.817 146.817 - - -

10.091.818 10.091.818 10.091.818 - -

Sözleşme
uyannca nakit

çıkışlar 3-12
Defter toplamı 3 aydan ay arası 1-5 yıl 5 yıldan
Değeri (1+11+111+1V) kısa (1) (Il) arası (111) uzun (IV)

5.228.929 5.228.929 5.228.929 - - -

140.147 140.147 140.147 - - -

5.369.076 5.369.076 5.369.076 - - -
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20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Döviz pozisyonu riski açıklamaları

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TL ABD TL ABD

Karşılığı Doları Avro Karşılığı Doları Avro

Nakit ve Nakit 480.887 129.417 6.858 1.015.444 348.121 1.022
Benzerleri
TicariAlacaklar 4.402.261 1.235.962 14.196 2.177.790 748.987 11
Diğer - - - 74.721 1.000 22.600

Toplam Varlıklar 4.883.148 1.365.379 21.054 3.267.955 1.098.108 23.633

(14.196
Ticari Borçlar (4.402.261) (1.235.962) ) (2,177.790) (748.987) (11)
Toplam (14.196
Yükümlülükler (4.402.261) (1.235.962> ) (2.177.790) (748.987) (11)

Net yabancı para
480.887 129.417 6.858 1.090.165 349.121 23.622PDZ’SYOTİU

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlülüklerde yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir
1 ABD Doları = 3,5192 TL ve 1 Avro= 3,7099 TL (2015: 1 ABD Doları = 2,9076 TL ve 1 Avro = 3,1776
TL).

Aşağıdaki tablo, Şirketin ABD Doları ve Avronun diğer kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını
göstermektedir. Bu tutarlar ABD Doları ve Avro’nun TL karşısında %10 oranında değer artışının/azalışının
gelir tablosundaki etkisini ifade eder. Bu analiz sırasında tüm değişkenlerin özellikle faiz oranlarının sabit
kalacağı varsayılmıştır.

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
paranın paranın paranın paranın

değer değer değer değer
kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi

ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 45.544 (45.544) 115.830 (115.830)
ABD Doları net etki 45.544 (45.544) 115.830 (115.830)
Avro net varlık/yükümlülüğü 2.544 (2.544> 6.868 (6.868)
Avro net etki 2.544 (2.544) 6.868 <6.868)

Toplam 48.088 (48.088) 122.698 (122.698)
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21. FİNANSAL ARAÇLAR

31 Aralık 2016

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar (>

31 Aralık 2015

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar (*)

() Ödenecek vergi, resim ve harçlar hariç tutulmuştur.

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile gösterilenler dışındaki finansal varlıkların ve finansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır

Finansat Varlıklar:

Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer fınansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda
olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.

Finansal Yükümlülükler:

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
ya rsayı Imaktad ı r.

22. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

23. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.

Gerçeğe uygun
değeriDefter değeri

30.731.190 30.731.190
10.525.724 10.525.724

9.945.001 9.945.001
27 27

Gerçeğe uygun
Defter değeri değeri

27.586.654
5. 720.671

27.586.654
5.720.671

5.228.929 5.228.929
26 26
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