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SET VARLIK KIRALAMA A.$.
1 OCAK-31 ARALIK 2018 N6XNVTiNE AiT

BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
Set Varhk Kiralama A.S.
Yonetim Kurulu'na,

Set Varlrk Kiralama A.$.'nin 31 Arahk 2018 tarihi itibariyle hazrlanan ve ekte yer alan finansal
tablosunu, aynt tarihte sona eren yrla ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablosunu, ozsermaye
de$igim tablosunu ve nakit akrm tablosunu onemli muhasebe politikalarrnrn ozetini ve notlan denetlemis
bulunuyoruz.

GdriiS

SetVarhkKiralamaA.$.'nin ($irket) 31 Arahk 2018 tarihli finansal durum tablosu ile aynr tarihte
sona eren hesap donemine ait; kAr veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablosu, ozkaynak de[iqim
tablosu ve nakit akrg tablosu ile onemli muhasebe politikalannm ozeti de dAhil olmak iizere finansal
tablo dipnotlanndan oluqan finansal tablolarrnr denetlemig bulunuyoruz.

Gori.igiimiize gore iligikteki finansal tablolar, girketin 31 Arahk 2018 tarihi itibarryla finansal
durumunu ve aynl tarihte sona eren hesap donemine ait finansal performansrnr ve nakit akrglannr,
Tiirkiye Muhasebe Standaftlarma (TMS'lere) uygun olarak tiim onemli yonleriyle gergefe uygun bir
bigimde sunmaktadlr.

Gi)riisiin Dayana{t

Yaptr$rmrz baSrmstz denetim, Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK)
tarafindan yayrmlanan Tiirkiye Denetim Standartlarrnrn bir pargasl olan Ba[rmsrz Denetim
Standartlanna (BDS'lere) uygun olarak yiiriittlmilqti.ir. Bu Standartlar kapsamrndaki
sorumluluklartmrz, raporumuzun Ba{tmsu Denetqinin Finansal Tablolarm Ba{tmsu Denetimine
Iliqkin Sorumluluklarr boliimtinde ayrrntrh bir qekilde agrklanmrqtrr. KGK tarafindan yayrmlanan
Ba{tmsz Denetgiler igin Etik Kurallar (EtikKurallar) ile finansal tablolarrn ba[rmsrz denetimiyle ilgili
mevzuatta yer alan etik hiikiimlere uygun olarak $irketten bafrmsrz oldufumuzu beyan edertz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamrndaki etifie iligkin di[er sorumluluklar da tarafimrzca yerine
getirilmiqtir. Bafirmstz denetim strasmda elde ettifimizba$rmstz denetim kanrtlannm, gortiqiimtiziin
olugturulmasr igin yeterli ve uygun bir dayanak olugturdu[una inanryoruz.

Kilit Denetim Konulsrr

Tatafrmtzca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadrErna karar verilmistir.
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sBT VARLTK KiRALAMA A.g.

l ocAK - 3t ARALTK 2018 noNnnniNn air
naGrnasz nnNrrinr RApoRU
(Al<si belittilntedikqe, tutarlar Tiit'k Lirast ("TL") cinsinden ifude edilmistit.)

Ydnetimin ve tist Yiinetimden Sorumlu Olanlann Finonsal Tablolara itg*tn Sorumluluklart

$irket yonetimi; finansal tablolarrn TMS'lere uygull olarak hazrrlanmaslndan, gerge$e uygun bir
bigimde sunumundan ve hata veya liile kaynakh onemli yanhghk igermeyecek gekilde hazrlanmasr
igin gerekli gordiifiii ig kontrolden sorumludur.

Finansal tablolan haztrlarken yonetim; $irketin si.ireklilifini devam ettirme kabiliyetinin
deperlendirilmesinden, gerekti[inde si.ireklilikle ilgili hususlarr agrklamaktan ve $irketi tasfiye etme
ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadr[r siirece igletmenin stireklilifii
esaslnr kullanmaktan sorumludur.

Ust yonetimden sorumlu olanlar, $irketin finansal raporlama si.irecinin gozetiminden sorumludur.

Balrmsrz Denetginin Finansal Tablolarrn Bafrmsrz Denetimine iliqkin Sorumluluklarr

Bir ba$rmsrz denetimde, biz balrmsrz denetgilerin sorumluluklan gunlardr:

Amactmrz, bir biitiin olarak finansal tablolarrn hata veya hile kaynakh rjnemli yanhqhk igerip
igermedi[ine iligkin makul giivence elde etmek ve gortiqiimiizti igeren bir bagrmsrz denetgi raporu
diizenlemektir. BDS'lere uygun olarak yi.iriitiilen bir balrmsrz denetim sonucunda verilen makul
gtivence; yiiksek bir gtivence seviyesidir ancak, var olan onemli bir yanhqh[m her zaman tespit
edilecefini garanti etmez. Yanhghklar hata veya hile kaynakh olabilir. Yanhghklann, tek baqrna veya
toplu olarak, finansal tablo kullarucrlarrrun bu tablolara istinaden alacaklan ekonomik kararlarr
etkilemesi makul olgi.ide bekleniyorsa bu yanhqhklar onemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak ytirtitiilen bir bafrmsrz denetimin gerefi olarak, ba[rmsz denetim boyunca
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki qi.iphecili[imizi siirdiirmekteyiz. Tarafrmrzca
ayilca:

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynakh "cinemli yanhghk" riskleri belirlenmekte ve
de[erlendirilmekte; bu risklere karqrhk veren denetim prosediirleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve gortigiimize dayanak teqkil edecek yeterli ve uygun denetim kanrtr elde
edilmektedir. (Hile; mrrvazaa, sahtekerhk, kasrth ihmal, gerge[e aykrn beyan veya ig kontrol
ihlali fiillerini igerebildiSinden, hile kaynakh onemli bir yanhqh[r tespit edememe riski, hata
kaynakh onemli bir yanhqhpr tespit edememe riskinden yiiksektir.)

$irketin ig kontroltintin etkinli[ine iliqkin bir goriig bildirmek amacryla degil ama duruma
uygun denetim prosedtirlerini tasarlamak amacryla denetimle ilgili ig kontrol
de[erlendiri lmektedir.

Yonetim tarafindan kullanrlan muhasebe politikalarrnln uygunlufu ile yaprlan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili agrklamalann makul olup olmadrsr degerlendirilmektedir.
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SET VARLIK KiRALAMA A.$.

1 ocAK-31 ARALTK 2018 noNnnaiNn,q.ir
gaGrvlsrz unNnrivr RApoRfr
(Aksi belirtilntedikqe, tutarlar Tiirk Lirast ("TL") cinsinclen ifade edilmisrir.)

o Elde edilen denetirn kanttlartna dayanarak, $irketin siireklili$ini devam ettirme kabiliyetine
iliSkin ciddi qiiphe olugturabilecek olay veya gartlarla ilgili dnernli bir belirsizligin mevcut
olup olmadr[r hakkrnda ve yonetimin igletmenin siirekliligi esasrnl kullanmasmrn uygunlu[u
hakkrnda sonuca vanlmaktadrr. Onemli bir belirsizlipin mevcut oldugu sonucuna varmamrz
hAlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili agrklamalara dikkat gekmemiz ya da bu
agrklamalann yetersiz olmast durumunda olumlu goriig drqrnda bir gdriig vermemiz
gerekmektedir. VardrErmtz sonuglar, ba[rmsrz denetgi raporu tarihine kadar elde edilen
denetim kanttlanna dayanmaktadrr. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya qartlar $irketin
siirekliliSini sona erdirebilir.

o Finansal tablolarrn, agtklamalar ddhil olmak izere, genel sunumu, yaplsl ve igerili ile bu
tablolann, temelini olugturan iglem ve olaylarr gergele uygun sunumu saglayacak gekilde
yansrtrp yansrtmadrfr deferlendirilmektedir.

Di[er hususlann yant sra, denetim srasmda tespit ettilimiz onemli ig kontrol eksiklikleri d6hil
olmak izere, ba[rmsrz denetimin planlanan kapsamr ve zamanlamasr ile cinemli denetim bulsularmr
iist yonetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Ba[rmsrzh[a iligkin etik hiikiimlere uygunluk safladr[rmrzr iist yonetimden sorumlu olanlara
bildirmig bulunmaktayn. Ayrrcabafrmsrzhk iizerinde etkisi oldu[u dtigiintilebilecek tiim iliqkiler ve
di[er hususlan ve -varsa- ilgili onlemleri iist yonetimden sorumlu olanlara iletmiq bulunmaktayz.

Ust yonetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasrndan, cari dcjneme ait finansal tablolarrn
ba[tmsz denetiminde en gok 6nem arz eden konulan yani kilit denetim konulannr belirlemekteyiz.
Mevzuatm konunun kamuya agtklanmasrna izin vermedi$i durumlarda veya konuyu kamuya
agtklamantn doEuraca[r olumsuz sonuglann, kamuya agrklamanrn do[uraca[r kamu yararrnr
agaca[lntn makul qekilde beklendipi oldukga istisnai durumlarda, ilgili hususun balrmsrz denetgi
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
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b.

strT VARLTK KIRALAMA A.$.

1 ocAK - 3t ARALTK 2ot8 oonnuiNn air
raGrvrsz nnNnrivr RApoRU
(Aksi belirtilmedikqe, tutarlar Tilrk Lirast ("TL") cinsinden ifacte editmistir.)

Mevzuattan Kaynaklanan Di[er Yiikiimliiliitder

a. TTK'ntn 398'inci maddesinin dordiincii fikrasr uyannca $irket'in riskin erken saptanmasr sistemi ve
komitesi bulunmamaktadrr.

6102 sayrh Ti.irk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dcirdiinci.i fikrasr uyarmca;
$irket'in 1 Ocak - 31 Arahk 2018 ve 1 Ocak - 31 Arahk 2017 hesap ddnemlerinde defter tutma
diizeninin, finansal tablolanntn, TTK ile $irket esas sdzleqmesinin finansal raporlamaya iligkin
htikiimlerine uygun olmadr$rna dair <inemli bir hususa rastlanmamrqtr.

TTK'ntn 402'nci maddesinin d<jrdi.incii fikrasr uyannca; Yrinetim Kurulu tarafrmrza denetim
kapsammda istenen agrklamalan yapmrg ve talep edilen belgeleri vermiqtir.

Bu bafrmsrz denetimi yiriittip sonuglandrran denetgi Aslan Kaya,dr.

DMF SISTEM ULUSLARARASI
BAGIMSIZ DENETIM DANI$MANLIK VE
YEMNLI MALI nrUSaVinrir a.$.
member of

FORD INTERNATIONAL

t.o, "ti ..' t- :,'1
tilb.,,. - ., . .1 

:

Asla#Ka5za, MSA, yMM
Sorumlu Ortak, Basdenetqi

Ankara, l5 gubat2019
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sET VARLTK KIRALAMA A.g.

FINANSAL DITRUM TABLosu pir,aNqoy
"31 ARALIK 2019 vE 2017"
(Alrsi belirtilmedike, tutarrar Ttirk Lirast ("TL") cinsinden ifade edirmistir.)

VARLIKLAR

Diinen varhklar
Nakit ve nakit benzerleri

Diler dtinen varhklar

Toplam ddnen varhklar

Duran varhklar

Yatrrrm amaqlt gayrimenkuller

Ertelenmiq vergi varh$r

Toplam duran varhklar
TOPLAM VARLIKLAR

Krsa vadeli yii kiimliiliikler
Ticari borglar

- Ili$kili taraflara ticari borglar
- Di{er taraflara ticari borqlar
Diler borglar

- Ili;kili taraflara diper borglar
- Di{er tara/lara dider borglar
DiSer krsa vadeli yiikiimltilukler

Toplam krsa vadeli yiikiimliiliikler

Uzun vadeli yiikiimliiliikler
Uzun vadeli borglanmalar

Toplam uzun vadeli yiikiimliiliikler

Ozkaynaklar

Ana Ortakh[a Ait Ozkaynaklar

Odenmiq sermaye
K.ar..v ey a zararda yeniden srnrfl andrrrlmayacak
birikmig diSer kapsamh gelirler ve giderler
- Diger kazang/kaytplar

Gegmig yrllar karlan / (zanrlu)
Net ddnem kan/(zarar)

TOPLAM KAYNAKLAR

BaEtmstz
denetimden

secm,is

NqT 31.12.?018

3 69,547

r0 14,999

94,546

7 991,000

15 2,161

893,161

917JL7

)
l7

6

17

16,472

1s,600

872

517

517

9 136

17,125

4 900,000

900,000

60,582

50,000

205,699

205,688

(80,301)

(1 14,805)

977JM

Bs{tm.stz
denetimden

gecmis

3r.!2.2017

s0,664

5,905

56,569

56569

86,870

86,421

449

86,870

(30,301)

50,000

(3,077)

(77,224)

56.569

Takip eden notlarfinansal tablolarm ayrilmaz pargasmt olugtururlar.



sET VARLTK KIRALAMA A.g.

"31 ARALIK 2018 VE 2OI7' TARIHLERINDE SONA EREN
HE sAp DONEMLERIM ir,i$rtl,r
KAR VEYA ZARAR VN OIGNN KAPSAMLI CNT,IN TABLOSU
(Alrsi belirtilmedilqe, tutarlar Tilrk Liran ("TL") cinsinden ifade editmistir.)

Hasrlat

Satrglarrn maliyeti (-)

BRtiT KAR/ ZARAR

Genel y0netim giderleri (-)

ESAS FALiYET KARI / ZARARI

F.iNANSMAN GiDERi ONcTsi FAALIYET KARI / zARARI

SUnnUnUIEN FAALiYETLER vERGi oNcnsi KARI / ZARARI

Siirdiiriilen faaliyetler vergi geliri/gideri
Ertelenmig vergi gideri / geliri

SURDURULEN FAALIYETLER D6NEM KARI / ZARARI

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI / ZARARI

DONEM KARIi ZARARI

Takip eden notlarfinansal tablolarm ayrtlmaz pargasmt oluStururlar.

Bs{rmstz
denetimden

e,ecnqis

0r/01/2018
NOT 3t/12/2018

12 70,171

12 (7',7,392)

(7,221',)

13 (109,745)

(116,966)

(116,966)

(116,966)

2,161

15 2,161

(114,805)

gI4S05)

Battmsrz
denetimden

Gecmis

0U0l/2017

3r/12t2017

(77,224)

(77,224)

(77,224)

(77,224)

(77,224)

41224)
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SET VARLIK KiRALAMA A.$.

..31 ARALIK 2018 VN 2OI7'TARIHLERINDE SONA EREN
HESAP DONEMLEniNn ir,i$riN
N.rrir AKrM TABLosu
(Aksi belirtilmedikge, tutarlar Tt)rk Lirast ("TL") cinsinden ifade edilmistir.)

igr,nrnnn FAALIyETLERINDEN KAyNAKLANAN NAKiT AKr$LARr
Diinem Kart / Zararr
Diinem net karr / (zarar) mutabakatr ile ilgili diizeltmeler
Amortisman ile ilgili diizeltmeler
Vergi (geliri) gideri ile ilgili diizeltmeler
Kar payr (gelirleri) giderleri ile ilgili diizeltmeler

igletme sermayesinde gergeklegen defiqimler

Diger ddnen varhklardaki (artrg) azahglar
Ticari borglardaki artrg (azahglar) ile ilgili diizeltmeler
Faaliyetle ilgili di$er borglardaki artrq (azahqlar)
Diger duran varhklardaki (artrg) azahqlar

Faaliyetlerden elde edilen nakit aklslarl

YATIRIM FAALIYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI$LARI
u{_al ve maddi olmayan duran varhklarrn satrgurdan kaynaklanan nakit
girigleri

FINANSMAN FAALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT
AKI$LARI

It :: diger dzkaynaga dayah araglarrn ihracurdan kaynaklanan nakir giriqleri
Iliqkili taraflardan saglanan nakit (girigleri) grkrglan

Yabancr para gevirim farklanntn etkisinden 6nce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artrg/(azahg)
Yabancr para gevirim farklarrnm nakit ve nakit benzerleri iizerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artrg (azahg)

Dtinem baqr nakit ve nakit benzerleri

DONEM SONU NAKiT VE NAKIT BENZERLERI

Takip eden notlar finansal tablolarm aynlmaz pargasmt oluStururlar.

4attmuz
denetimden

sgcmis
r.01.2018

NOT 31.12.2018
(186,805)
(rr4,805)

6,939
7 9,000
15 (2,161)

15,600

(94,439)

l0 (9,094)
5 872
9 (86,217)

(186,805)

(900,000)

(900,000)

1,105,699
900,000
205,699

19,893

18,993

50,664

6954t

Bafttmstz
denetimden

gecmis
1.01.2017

31.12.2017
(4,549)

(77,224)
2,407
2,407-

70,268

(1,062)
76,970
(5,540)

(4,549)

(4,549\-

(4,549)

55 
' 

1?

50,664

4
11,17



SET VARLIK KIRALAMA A.$.

"31 ARALIK 2018'O TARIHINDE SONA EREN HESAP UONNUiNN Air
riNansar, TABLoLAna ili$riN nirnorr,aR
(Alrsi belirtilmedikge, tutarlar Tilrk Liras ("TL") cinsinden ifade edilmistir.)

NOT 1. gimnriN ORGANIZASYONU VE FAALiYET KONUSU

$irket, 6362 sayfi Sermaye Piyasasr Kanunu ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili di.izenlemelerindeki
hiikiimlerine uygun olarak 8 Ocak 2016 tarihlive l/19 sayr[ irin it. kurulmugtui.

$irketin kurulug amacr; 6362 say:il Kanun, SPK'nm III-61.1 sayrh Kira Sertifikalarr Tebligi ve ilgili
di$er diizenlemeleri gergevesinde yalnrzca kurucunun fon kullanrcrsr oldu[u "Kira Sertifikasr,,
("Seftifi ka" olarak anrlacaktrr) ihrag etmektir.

$irket, Sertifika ihracr ile fon topladr$ yattnmcrlann vekili srfatryla, kurulug amacrnl gergeklegtirmek
lcln:

a) Kaynak kuruluga veya i.igiincii kigilere kiralamak veya kendi adrnayonetilmek tizere kaynak
kuruluqtan devraltnacak varhk ve haklarrn finansmanmr sa$lamak igin "sahipliSe dayah kira
sertifikasr",

b) Kaynak kuruluga ait varhk veya haklarm vade boyunca kiralanmasr da dahil olmak iizere
mtilkiyet devralmakstzrn kendi lehine yonetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin
sozleqme hiikiimleri gergevesinde kendisine aktarrlmasr amacryla "yonetim soziegmesin
dayah kira sertifikasr,,,

c) Bir varhk veya hakkrn sattn almarak SPK diizenlemeleri gergevesinde devrine izin verilen
girketlere vadeli olarak sattlmast igleminde varhk veya hak alanrrun finansmanmr saSlamak
amacryla ahm-satrma dayah kira sertifikasr,,,

d) Kigisel emek veya ticari itibar harig olmak iizere miinhasrran veya diger ortaklarla birlikte
sermaye koymak suretiyle SPK mevzuatrnda tanrmlanan ortak girigimlerin finanse edilmesi
amacryla "ortakh[a dayah kira sertifikasr,,,

e) i9 sahibi srfatryla taraf oldufu bir eser sozlegmesi kapsamrnda eserin meydana getirilmesini
sa$lamak amactyla "eser sozlegmesine dayah kira sertifikasr ihrag edebilir.

$irket_ayrrca sahipli[e, yonetim sozlegmesine ahm-satrma, ortakhfa veya eser sdzlegmesine dayal
olmakla birlikte, bu sayrlanlann birlikte kullanrlmasr suretiyle veya niteiigi itibariyle kira sertifikasr
oldu[u'SPK tarafindan kabul edilen kira sertifikalannr da ihrag edebilir.

$irket'in merkezi adresi Nasuh Akar Mh. r400. Sok, 3413 BalgatQankaya Ankara,drr,

3l Arahk 2018 tarihi itibarryla girket'in personeli bulunmamaktadrr.

$irket'in sermaye yaplsr agafrdaki gibidir:

SETA$ iNgaer ricARET vE SANAYI A.$
Pay oranr (7o) Pay tutarr (TL)

100.00% 50,000

Finansal tablolann onaylanmasr :

Finansal tablolar, ycinetim kurulu tarafindan onaylanmrg ve 31 Ocak 2019 tarihinde yayrnlanmasr igin
yetki verilmigtir. Genel Kurul'un finansal tablolan de[igtirme yetkisi bulunmaktadrr

l0



SET VARLIK KIRALAMA A.$.

*31 ARALIK 2018'TARIHiNDE SONA EREN HESAP NONNNNINN Air
riNlNsar, TABLoLAna il,igrix uipxorr,.tn
(Aksi belirtilmedikge, tutarlar Tiirk Liray (rL") cinsinden ifade editmistir.)

NOT 2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iI,igTiT.V ESASLAR

2.1. SUNUM.q, ir,i$KiN TEMEL ESASLAR

Uygunluk Beyant

$irket iliqikteki finansal tablolart, Kamu Gcizetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu (,.KGK,,)
tarafindan yayrmlanan uluslararasr standartlarla ulumlu olacak gekilde Tiirkiye Finansal Raporlama
Standartlarr ("TFRS") ile bunlara iliqkin ek ve yorumlar esas almarak hazrrlanmrqtir.

$irket, muhasebe kayttlarmm tutulmasrnda ve kanuni finansal tablolarmrn hazrrlanmasmda, Tiirk Ticaret
Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatr ve Ttirkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanh$r tarafindan grkallan Tekdiizen
Hesap Planml esas almaktadr. finansal tablolar, g..g"g" uygun degerleri Ile gcisterilen, finansal varlk veytikiimli.iliikleri drqrnda, tarihi maliyet esasr bazahnaraitiiitlirasr olarakhazlr:rlnmrgtrr. Finansal tablolar,
tarihi maliyet esasrna gore hazrrlanmrg kanuni kayrtlara TMS/TFRS uyarmca dogru sunumun yaprlmasr
amacryla gerekli diizeltme ve smrflandrmalar yansrfilarak diizenlenmigiir.

Finansal tablolar, gerge$e uygun de[eri ile gosterilen tiirev araglar ve finansal yatrnmlar ve maddi duran
varhklardaki, kayrth_ deEer ile gerge$e uygun degerin arasrndaki farklardan kaynaklanan yeniden
defierleme ler hari cinde tarih i mal iyet esasr b az ahnar ik hazrlanmrstr.

Kullarulan Para Birimi

$irket'in finansal tablolarrndaki her bir kalem, girketlerin operasyonlannr stirdiirdiikleri temel ekonomik
ortamda fonksiyonel olan para birimi olan ulusal para biiimi Tiirk Lirasr ("TL") kullanrlarak
muhasebelegtirilmigtir ('gegerli para birimi'). Aksi belirtilmedikge, girket'in finansal duiumu ve faaliyetleri,
gegerli para birimi tiirti ve finansal tablolarda yer alan para birimi Tiirk Lirasr ("TL") olarak sunulmuqtur.

Yilks e k E nflasy o n D dnemlerinde Finans ar rablolann D ilzeltilmesi

SPK'ntn 17 Maft 2005 tarih ve 111367 sayrh karan uyannca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SpK
Muhasebe Standartlan'na uygun olarak finansal tablo hazrrlayan girkeiler igin, I Ocak 2005 tarihinden
itibaren gegerli olmak fizere enflasyon muhasebesi uygulamurrnu ron verilmigtir. Buna istinaden, I Ocak
2005 tarihinden itibaren 29 No'lu "Yiiksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama,, Standardr
("TM S 29" ) uy gulanmamrqtrr.

Karsilasttmah Bilgiler ve Onceki Ddnem Tarihli Finansul Tablolannm Diizeltilmesi

$irket,31 Arahk 2018 tarihi itibariyle hazrrlanmrg bilangosunu 3l Arahk 2017 tarihlibilangolarr ile 3l
Aralrk 2018 tarihinde sona eren hesap donemine ait kar veya zara( tablosunu 3 I Aralk 2017 tarihinde sona
eren hesap donemine ait kar veya zarar tablosu ile I Ocak - 3 1 Arahk 2018 hesap donemine ait nakit akrg
tablosu ve ozkaynaklar degigim tablolarmr ise I Ocak - 31 Arahk 2018 hesap d^dnemine ait ilgili donem
bireysel finansal tablolarr ile kargrlagtrrmah olarak diizenlemistir.
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SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

“31 ARALIK 2018” TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Aksi belirtilmedikçe, tutarlar Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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NOT 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.1. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (DEVAMI) 

 

İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 

 

Ekli finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından 

fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına 

göre hazırlanmıştır.  

 

Netleştirme ve Mahsup 

 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya 

tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı 

olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 

 

Geçerli Para Birimi Ve Finansal Tablo Sunum Para Birimi 

 
Şirket bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını 
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda fonksiyonel olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir 
(‘geçerli para birimi’).  finansal tablolar, Şirket’in geçerli finansal tablo sunum para birimi olan Türk 
Lirası kullanılarak sunulmuştur. 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 

alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş 

Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)/TFRS ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki yılda 

kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve 

performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

  



sET VARLTK KIRALAMA A.$.

..31 ARALIK 2018'' TARIIIiNDE SONA EREN HESAP NONUNNINN.tiTrixansu, TABLoLAna tlisriN oipNorr,an
(Aksi belirtilmedikge, tutarrar Ttirk Lirast (rI:') cinsinden ifade editmistir.)

NOT 2. NiNANSAT, TABLOLARIN SUNUMUNA iI,igTiN ESASLAR (DEVAMI)

2.1. suNUMa ir,igrix TBMBL EsASLAR (DEVAMT)

I ocak 2018 tarihinden itibaren gegerri oran yeni standart, de{isiklik ve yorumrar

TFRS Yorum 22yabanctpara cinsiden yaprran igremrer ve Avans Bedeileri
Bu yorum yabancr para cinsinden altnan veya yapian avans rjdemelerini kapsayan iglemlerinmuhasebelegtirilmesi konusuna agrkhk eetirmekiedi.. du yo.r-,.ilgili varh[m, gider veya gelirin ilkmuhasebeleqtirilmesinde kullanrlacak d5viz kurunun belirienmesi amacr ile iglem tarihini, igletmeninavans altmt veya odemesinden kaynaklanan.pa.rasal.olm"r* 

"".rtt ";t;p;;"il1o;yu" ytiktimliikleriniilk muhasebele$tirdi[i tarih olarak belirtmektedir. igletmeninbu yoru-u gelir vergilerine veya drizenledifiisigorla poligelerine (reastirans poligeleri a"rriii"#"14i;'Jri*gu_reasiirans poligelerine uygulamasrnagerek yoktur' Yorum, 1 ocak iotd u. sonrasinda"bT.t".yl"t;!1k hesap donernleii igin uygulanacaktr.
f;f#JJ:HffilffiX': 

verilmektedir. 56z konusu aegieilrigin girt"t'in nnunrufJu.u.u ve-performansr

TFRS 2 Hisse Bazh Odeme iglemlerinin Srnrflandlrma ve otgtimti (Defiqiklikter)

TFRS 2 Hisse Bazh Odemeler standardrnda de$igiklikler yayrnlamrgtrr. De[igiklikler, belirli hisse bazh
;*?ffi:f,?,fi:nin 

nastl muhasebeleetirilmesl'g"'.ttigi1"''lgli rrnii iG'u'i,n,k getirilmesini

Desigiklikler agalrdaki konulann muhasebelegtirilmesini kapsamaktadrr;

o nakit olarak cjdenen hisse bazh cjdemelerin olgiimtinde hakedig kogullannrn etkileri,r stopaj vergi yiikiimliiliikleri agtstndan net mahsup <izelli[i bulunan hisse bazl odeme iglemleri,r i$lemin nitelifini nakit olarak cidenen hisse_bazhlglemden dzkaynaSa dayalthisse bazli gleme dcinii gt.iren htiki.im ve ko qul lardati o"liqitTii.r"r.

De$igiklikler' 1 ocak 2018 ve sonrasmda baglayan.yrlllk hegap ddnemleri igin uygulanacaktrr. Erken
;I5rtiffiffi,r1]f,ffi|ttektedir' 

Scjz konusu-aegiqifuigh $i.t'"t'in finansal aur'iu ve performansr

TMS 40 Yatlnm Amagh Gayrimenkuller: Yatrrrm Amagrr Gayrimenkullerin Transferleri(De[iqiktikter)

TMSK' TMS 40 "Yattrtm Amagh.-Gayrimenkuller" standardrnda degigiklik yayrnlamrgtrr. yaprlandegieiklikler' kullanrm,,T::: 
f.^e1s1r<ri$n1n, ;uv';",'t*;i'#;vuo.,,n amasl gavrimenkuy tanrmrnauymasma ya da uygunlu[unun sona ermesine vi kullanr. urnu"i deligiklifiine iligkin kanrtlann mevcutolmasrna baEh olduEunu belirtmektedir. De[igiklikler, i or"k;;,ls 

-v.e 
sgrasrnda baglayan yrlhk hesap

9::::.1":l llin 'vgir*acaktrr' p;5"" ffi amaya ili" 
"rrii."ktedir. Degieikligin girket,in finansalcturumu veya performansr tizerinde bir etkisi voktur.

l3



sET VARLTK KIRALAMA A.$.

OO31 ARALIK 2()I8O'TARIHiNDE SONA EREN HESAP UONNITiNN NirriNaNslr rABLoLAna iligriN oipNort,ln
(Alrsi belirtilmedikqe, tutarlar Tilrk Lirast (rL") cinsinden ifade edilmistir.)

NOT 2. TiNANS.IT, TABLOLARIN SUNUMUNA iI,igrir.V ESASLAR (DEVAMI)

2.1. suNUM,r il,igrin rEMEL ESASLAR (DEVAMT)

I ocak 2018 tarihinden itibaren gegerli olan yeni stunclart, de{iqiklik ve yorumlar (devamt)

TFRS Yrlhk iyiteqtirmel er - 2014-2016 Ddnemi

KGK, aga[rda belirtilen standartlan defiiqtirerek, TFRS 2014-2016 donemine iligkin yrllk iyilegtirmeleri
yayrnlamrgtrr:

' TFRS I "Uluslararast Finansal Raporlama Standartlarrnrn ilk Uygulamasl,,: Bu deligiklik,bazt
TFRS 7 agrklamalanntn, TMS 19 gegig hiikiimlerinin ve TFRS i0 'Yut,.rrn igletmeleri,nin krsa
dcjnemli istisnalarmt kaldrrmrgtrr. DeEiqiklik, I ocak 2018 ve sonrasmda bagiayan yrllk hesap
donemleri igin uygulanacaktr.

' TMS 28 "iqtiraklerdeki ve ig Ortakhklarrndaki Yatrnmlar": Bu defigiklik, igtirakteki veya iq
ortakh[rndaki yattnm, bir girigim sermayesi kurulugu veya benzeriiit"t-"t", yoluyla ootayti
olarak ya da bu iqletmelerce doErudan elde tutuluyorru, igl"t n"nin, igtirakteki ve iq ortattrgrnaanyatrtmlarmr TFRS 9 Finansal Araglar uyannca gerge$e uygun de$er farkr kdr veya- zarara
yanstttlan olarak olgmeyi segebilmesinin, her igtirak veya ig ortakhgrnr-n ilk mutrasebelegtirilmesi
strasmda gegerli oldu[una agrkhk getirmektedir. De$igiklik, 1 ocak 2018 ve sonrasrnda baglayan
yrlhk hesap donemleri igin uygulanacaktr. Erken uy:gul amayaizin verilmektedir.

Soz konusu de[igikliklerin $irket'in finansal durumu ve performansr iizerinde etkisi yoktur.

Yaytnlanan Ama Yiiriirlii{e Girmemis Ve Erken (Jygulamaya Konulmuyan TFRS, ler

31 Arahk 2018 tarihi itibanyla sona eren hesap donemine ait finansal tablolarrn onaylanma tarihi
itibarryla yaytmlanmrg fakat cari raporlama donerni igin heniiz ytiriirliige girmemig ve $irket tarafindan
erken uygulanmaya baglanmamtq yeni standartlar, yorumlar ve dlgigiklilleiagagrdaki gibidir. girket aksi
belirtilmedikge yeni 

_standaft ve yorumlarrn yilriirliige girmesinden sonra finansal tablolannr ve
dipnotlarrnr etkileyecek gerekli degigiklikleri yapacaktrr. 

- -

TFRS 9 Finansal Araglar - Defiqiklikler

1 ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Budefiqiklik' itfa edilmig maliyet ile olgiilen finansal-bir ytikiimliiliigtin, finansal tablo drgr brrakrlma
sonucu do$urmadan de[igtirildiginde, ortaya grkan kazang veya kaybrn do[rudan kar veya zarard,a
muhasebelegtirilmesi konusunu doSrulamaktadt. Kazang ubyu luytp, orijinal sozle$meye dayal nakit
aktqlarr ile orijinal etkin faiz orantndan iskonto edilmig oegigiiritmig nakit akrglarr arasrndaki fark olarakhesaplanr' Bu, farkrn TAS 39'dan farkh olarak en-stitimanrn kalan omrii boyunca yayrlarak
muhasebeleqtirilmesinin miimktin olmadr[r anlamma gelmektedir. Soz konusu deligiklifin $irket,infinansal durumu ve performansr tizerindekietkileri deger-iendirilmektedir.

I4



sET VARLTK KIRALAMA A.$.

*31 ARALIK 2018'' TARIHiNDE SONA EREN HESAP NONNVrINN,q.ir
rirqaNsar- TABLoLAna ili$riN uipNorl,q.n
(Aksi belirtilmedikge, tutarlar Tiirk Lirast (rL") cinsinden ifade ectilmistir.)

NOT 2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iI,i$TiN ESASLAR (DEVAMI)

2.1. SUNUMA ir,igriN TEMEL ESASLAR (DEVAMT)

I ocuk 2018 tarihinden itibaren gegerli olan yeni stanclurt, de{igiklik ve yorumlur (devamt)

TFRS 16 Kiralama iglemleri

firket, basitlegtirilmig gegi$ uygulamasmr kullanmayr ve ilk uygulamadan onceki yrl igin
kargrlagtrrrlabilir tutarlan yeniden diizenlememeyi planlamaktadrr. bciylece tiim kullanrm hakkr
varltklan uygulamaya gegigteki kiralama borglarr (Pegin ddemesi yaprlan veya tahakkuk eden kiralama
maliyetlerine gore dtizeltilmiq) tutannda dlgi.ilecektir. Bu rapor tailtri itiUariyl" gi.k"t,in, TFRS l6,nrn
finansal tablolarrna etkilerine iligkin gahgmalan devam etmlktedir. Bu galgmalar $irkei,in tiim baSl
ortaklannt da igerecek gekilde ydnetilmektedir. $irket'in kiraya u"."n olu.uk faaliyetleri <jnemsizdir.

TFRS Yorum 23 Vergi Uygulamalanndaki Belirsizlikler

I ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Buyorum TMS l2 Gelir Vergileri standardtnm uygulamalarrndaki bairbelirsizliklere agrkhk geiirmektedir.
UFRS Yorum Komitesi daha 6nce vergi uygulamalannda bir belirsizlik oldu[u zamanbu belirsizliginTMS 12'ye gore de[il TMS 37 'Kargthklar, Kogullu Borglar ve Kogulhi Varhklar, standardmm
uygulanmasr gerekti[ini agrkh[a kavugturmugtu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler
oldu[u durumlarda ertelenmig vergi hesaplamasmrn nasrl olgiileceli ve Luhasebeleqtirilecegi ile ilgili
agrklama getirmektedir.

Vergi uygulamast belirsizli[i, bir girket tarafindan yaprlan bir vergi uygulamasmm vergi otoritesince
kabul edilir olup olmadrSrnrn bilinmedigi durumtardi irtayagttur. O-"iin, or"ttit t" bir g-iderin indirim
olarak kabul edilmesi ya da iade ahnabilir vergi hesaplurnusnu belirli bir kalemii dahil edilip
edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olmasr giLi. TFRS yorum 23 bir kalemin u"rgi
uygulamalarrnrn belirsiz oldufu; vergilendirilebilir gelir, gider, varhk ya da yiikiimliiliisiin vergiye esas
tutarlan, vergi gideri, alacaSt ve vergi oranlan da dahif ohnk izere her durumda gegerlidir. $irket,standardm finansal durumu ve performansr tizerine etkilerini de$erlendirmektedir.

TMS 28. igtiraklerdeki ve iq ortakrrkrarrndaki yatrrrmrar

1 ocak 2019 tatihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama dcinemlerinde gegerlidir.
$irketlerin ozkaynak metodunu uygulamadr$r uzun vadeii igtirak veya miigterek y6netime tabiyattrtmlannr, TFRS 9 kullanarak muhasebelegtireceklerini agrkh[a kar,uqturmugtur. Srjz konusude[igiklilin $irket'in finansal durumu ve performansr iizerindeki etkileiide[erlendirilmektedir.
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SET VARLIK KiRALAMA A.S.

"31 ARALIK 20180'TARIHINDE SONA EREN HESAP UOMNNdUN,q.ir
riNaNsal TABLoLAne ir,iSriN nirNorr,rn
(Al<si belirtilmedikge, tutarlar Tt)rk Lirast ("TL") cinsinden ifade editmistir.)

NOT 2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iI,igTiN ESASLAR (DEVAMI)

2.1. SUNUM,T il,igriN TBMEL ESASLAR (DEVAMT)

I ocak 2018 tarihinden itibaren gegerli olan yeni stanclart, de{igiklik ve yorumlar (devamt)

2015-2017 yrlhk iyileqtirmeler

1 ocak 2019 ve sonrasr yrlhk raporlama donemleri igin gegerlidir. Bu iyilegtirmeler agagrdakide$iqiklikleri igermektedir:

: TlRq 3 "igletme Birlegmeleri"; kontrolii saSlayan igletme, miigterek faaliyette daha cinceedindi$i payr yeniden olger.
TFRS I I "Miigterek Anlagmalar"; miigterek kontrolii sa$layan igletme, miigterek faaliyette
daha once edindi[i payr yeniden olgmez.
TMS 12 "Gelir Vergileri"; igletme, temettiilerin gelir vergisi etkilerini aynr gekilde
muhasebelegtirir.

' fYS 23 "Borglanma Maliyetleri"; bir dzellikli varhprn amaglanan kullanrma veya satrga hazrhale gelmesi igin yaprlan her borglanmayr, genel borllanmanrn bir pargasr olarak de[erlendirir.o TMS 19 "Qahqanlara Sa$lanan Faydalar"; planda yaprlan aegigitiit, kiigtilme ve yerinegetime sonrasr dcinem igin; cari- hizmet 
-maliyeti ve net Aizi Uetirtemek igin gtincetvarsaytmlann kullanrlmasr. Gegmig dcinem hizmet maliyetinin bir pargau olarak kar'veyazatarda muhasebelegtirme, ya da varhk tavanrndan kaynaklanan 

"*iyi" Jaha once finansaltablolara almmamtp olsa bile, fazla deSerdeki herhangiLir azalmant;,t;ri". ;etirmedeki bir
kazang ya da zarann finansal tablolara Jhnmahdrr.

ftiz -konusu de[igikliklerin $irket'in finansal durumu ve performansr iizerindeki etkileri
de[erlendirilmektedir.

TMS 1 Ve TMS 8 Onemlilik Tanrmrndaki Defiqiklikler

1 ocak 2020 tatihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama ddnemlerinde gegerlidir. TMS
1 "Finansal Tablolann Sunulugu" ve TMS 8 "Muhasebe politikalan, Muhasebe p-olitikalarrndaki
De[iqiklikler ve Hatalar" daki de[iqiklikler ile bu de[ipikliklere ba[h olarak di[er TFRS,lerdeki
de$igiklikler aqa[rdaki gibidir:

' TFRS ve finansal raporlama gergevesi ile tutarh <jnemlilik tanrmr kullarumr. onemlilik tanrmrnrn agrklamasmrn netlegtirilmesi , ve
' dnemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1'deki bazr rehberliklerin dahil edilmesi

TFRS 3'teki Deliqiktikler - iqletme Tanrmr

I ocak 2020 taihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama ddnemlerinde gegerlidir. Bu
defiigiklikle birlikte igletme tantmt revize edilmigtir. UMSK tarafindan alman geri bildirimlere gcire,genellikle mevcut uygulama rehberli$inin 

-gok 
karmagrk oldugu diiqiiniilmektedir, ve bu igletme

birlegmeleritanrmrnrn kargrlanmasr igin gok fazla iglemle sonuqlimaktadrr.
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NOT 2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iT,i$TiN ESASLAR (DEVAMI)

2.2. MUHASEBE POLiTiKALARI vB TAHMiNLnRtNnnxi lrGigiKLiKLER vE
HATALAR

Yeni bir standardrn ilk kez uygulanmasrndan kaynaklanan muhasebe politikasr de[igiklikleri, gayet
varsa, gegiq hiikiimlerine uygun olarak geriye veya ileriye driniik olarak uygulanmaktadn. tterhangi bir
qe919 hiikmiiniin yer almadr$r de$igiklikler, muhasete politikasrnda iiege bagh yaprlan cinemli
de$igiklikler veya tespit edilen muhasebe hatalan geriye doniik olarak uygula-nmakia ve 6nceki donem
finansal tablolarr yeniden diizenlenmektedir. Muhasebe tahminlerind"ti a"ggittikler, yalnrzca bir
dcineme iliqkin ise, de[igikligin yaprldr[r cari donemde, gelecek donemlere iligkin ise, hem degigikli[in
yaprldrgr donemde, hem de ileriye ydnelik olarak uygulairr.

2.3. ONEMLi MUHASBBE POLiTiKALARININ OZETi

Finansal tablolarrn hazrlanmast siireci, gelir ve giderlerin raporlama periyodundaki gergekleqen
durumlarmt igerdi[i gibi, varhk ve kaynaktu.rn lilungo tarihindeki tutailarrna dayanarak baztvarsaytmlarrn oluqturulmaslnl da igermektedir. $irket bu varsayrm ve dngortileribaz alarakgelecek
donemde girketi ilgilendiren durumlan saptayacaktrr. Muhasebeiahminleri-ve varsayrmlarr, teoride bu
varsayrmla ilgili gergek sonuglarla eqit olmayabilir.

Hasrlat

ticret ve komisyon gelirleri ve giderleri

Ucret ve komisyonlal, IFRS 15 Miiqteri Sozleqmelerinden Hasrlat standardma uygun olarak
muhasebeleqtirilmektedir Hizmet sunum scizlegmesinden elde edilen gelir, sozlegmenin tamamlanma
a$amasma gcire muhasebelegtirilir. Bu kapsamd ahizmet sozlegmesin in ya dahizmetin tamamlanmasmr
miiteakip ticret ve komisyonlar, aractltk faaliyetlerinden ahnan komisyonlar tahakkuk esasma gcire
muhasebelegtiri lmektedir.

Kar payr gelir/giderleri

Kar payr gelir ve giderleri tahakkuk esasrna gcire kayrtlara intikal ettirilmektedir.

Finansal araglar

Finansal bir varhk veya finansal bir yiikiimliiltik, sadece finansal araca iliqkin sozlegme hiikiimlerine taraf
oldufunda finansal durum tablosuna almmaktadrr. Finansal araglann normal yoldan ahmr veya satrml,
iglem tarihinde ya da teslim tarihinde muhasebelegtirme ydntemlerinden biri kullanrlarak finansal
tablolara almr veya finansal tablo drgr brakrlrr, Menkul delerlerin ahm ve satrm iglemleri teslim
tarihinde muhasebelegtirilmektedir. Finansal araglarrn ilk muhasebelegtirilmesinde, smrflandrrmasr,
sdzlegmeye ba$h gartlara ve ilgili ig modeline ba$rdrr. TFRS 15 Miigteri Sozlegmelerinden Hasrlat
kapsamtnda de[erlendirilen varhklar drgrndaki bir finansal varhk veya finansal ytiktimliiliik ilk defa
finansal tablolara almtrken gergele uygun de[erinden dlgiilmektedir. Gergege uygun deper
de$iqimleri k6r veya zarara yanstttlanlar drgrndaki finansal varhk ve yiiki.imliiltiklerin ilk cilgiimiinde,
bunlann edinimiyle veya ihracryla dofrudan iligkilendirilebilen iglem maliyetleri de gerge[e uygun
de[ere ilave edilmekte veya gergele uygun deferden diigiilmektedir. Finansal araglann ilk
muhasebeleqtirilme esnasrnda hangi kategoride smrflandrnlaca[r, sozleqmeye baph nakit akrqlarrn
ozelliklerine baghdrr.

I7



SET VARLIK KIRALAMA A.$.
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(Aksi belirtilmedikge, tutarlar Ttirk Lirast ("TL") cinsinden ifade editmistir.)

2.3. ONEMLi MUHASEBE POLiTiKALARININ OZETi lNNV.tNNg

$irket'in TFRS 9 kapsamrnda finansal varhklarr ve ytiktimltiliikleri agagrdaki gibidir:

a' Gerge[e Uygun De[er Farkr Kdr/Zarar'a Yansrtrlan Finansal Varhklar:

Gerge$e uygun de[er farkr kdrlzararayansrtrlan finansal varhklar, piyasada krsa d<inemde olugan fiyat
ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kAr sa$amak amacryla elde edilen, veya elde edilme
nedeninden ba[tmsrz olarak, krsa dcinemde k6r saflamaya yonelik bir portfoyiin pargasl olan finansal
varhklardr. Finansal durum tablosuna ilk olarak iglem maliyetleri de dahil olmak i.izere gergege uygun
de[erleri ile yansrtrlmakta ve kayda almmalarmr miiteakiben gerge[e uygun de$erleri ile deferlemeye
tabi tutulmaktadrr. Yaprlan deferleme sonucu olugan kazang ve kayrplar karlzarar hesaplarrna dahil
edilmektedir.

a) Gerge[e Uygun Defer Farkr Difer Kapsamh Gelire Yansrtilan Finansal Varhklar:

Finansal varh[rn scizlegmeye ba$h nakit akrglannm tahsil edilmesini ve finansal varlsrn safllmasmr
amaglayan ve buna ek olarak finansal varh[a iligkin scizlegme gartlarmm, belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz odemelerini igeren nakit akrglarrna yol agmasl
durumlarmda finansal varltk, gergeSe uygun de[er farkr di[er kapsamh gelire yansrfllan olarak
srruflandnlmaktadrr.

Gerge$e uygun de$er farkr diper kapsamh gelire finansal varhklann mtiteakip defierlemesi gerge$e
uygun de$erleri iizerinden yaprlmaktadr. Ancak, gergefe uygun deferleri giivenilir bir gekilde tespit
edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar igin ig verim oranr yontemi kullanrlarak iskonto edilmiq bedel
iizerinden; sabit bir vadesi olmayanlar igin gerge[e uygun de$er fiyatlandrma modelleri veya iskonto
edilmig nakit akrg teknikleri kullanrlarak de[erlenmektedir. Gergele uygun de[er farkr diSer kapsaml
gelire finansal varhklarrn gerge[e uygun de[erlerindeki de[iqikliklerden kaynaklanan ve menkul
krymetlerin etkin faiz ydntemiyle hesaplanan itfa edilmiq maliyeti ile gerge[e uygun de[eri arasrndaki
farkr ifade eden gergeklegmemig kar veya zararlar cizkaynak kalemleri igerisinde ,,Finansal Varhklar
De[er Artrg / Azahg Fonu" hesabr altrnda gosterilmektedir. Gerge$e uygun de$er farkr difer kapsaml
gelire finansal varhklar elden grkarrlmalan durumunda gergeSe uygun defer uygulamasr sonucunda
ozkaynak hesap larrnda olu gan de$er, drjnem kar I zar ar nayansrtrlmaktadrr.

b) itfa Eailmig Maliyeti ite Olgiilen Finansal Varhktar:

Finansal varltsm, sozleqmeye baph nakit akrglannrn tahsil edilmesini amaglayan ve finansal varlpa
iligkin sozleqme gartlarmtn, belirli tarihlerde sadece anaparave anapara bakiyesinden kaynaklan an faiz
ddemelerini igeren nakit akrqlanna yol agmasl durumunda finansal varhk itfa edilmig maliyeti ile <ilgiilen
finansal varltk olarak srntflandrnlmaktadrr. Etkin faiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto edilmiq
maliyeti ile delerlemeye tabi tutulmakta ve varsa deler azahgr igin kargrhk ayrrlmaktadrr, Vadeye
kadar elde tutulacak menkul de[erlerden kazanrlan faiz gelirleri d<jnem karlzararnda faiz geliri
olarak muhasebelegtirilmektedir. $irket'in nakit ve nakit benzerleri drqrndaki finansal varlklarr
ola' ticari alacaklar itfa edilmig rnaliyeti ile cilgi.ilen finansal varhklardrr.
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c) Maliyetle de[erlenecek finansal varhklar:

Maliyetle delerlenecek finansal varhklar aktif bir piyasasr olugmamrg gergege uygun de[eri giivenilirbir gekilde hesaplanam ayan uzun vadeli finansal varhklardan olugmaktadrr. Bu varhklar, cidenen
maliyetlerinden defierlendirilir. Borsaya kote olmayan ve de$eri makul gekilde rilgiilemeyen ve uzun
vadede elde tutulmasr beklenen girket hisseleri bu kalem altrnJa sosterilir.

d) Ticari ve di[er alacaklar:

Ticari ve di[er alacaklar borgluya para veya hizmet sa[lama yoluyla yaratianfinansal varlklardrr. Soz
konusu ticari ve diAer alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti tizerinden kayda almmakta ve kayda
almmayr miiteakiben "etkin faiz oran ycintemi" kullanrlarak iskonto edilmig bedellerinden varsagiipheli ticari alacak kargrhklarr diiqiildiikten sonra kayrtlara net deperleri ile yansrtrlmaktadrr.

e) Satrm ve geri allm anlaqmalarr:

Geri almak kaydryla sattlan menkul krymetler ("repo") finansal tablolara yansrhlrr ve kargr tarafa
olan yiikiimliiliik mtiEterilere borglar hesabrna kaydedilir. Geri satmak kaydryla alnan menkul krymetler("ters repo"), satrg ve geri ahq fiyatr arasrndaki farkrn ig iskonto oranr ycintemine gore dcjneme isabet
eden ktsmtntn ters repolann maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabrna tersrepo i glem lerinden alac aklar o larak kaydedil ir.

0 tr'inansal varhkrarda defer diiqiikrii$i / bekrenen zar,.rkarqrrrfr:

Her raporlama tarihinde, de[er di.igiiklii$.i kapsamrndaki finansal aracln kredi riskinde ilk defa finansal
tablolara almmastndan bu yana onemli bir artrq olup olmadrpr defierlendirilir. Bu deserlendirme
yaprlrken, finansal aracrn temerri.it riskinde meydana gelen aegiqim dikkate alnrr. Bekle nen zarar
karqrlr$r tahmini tarafsrz, olasrhklara gore a$rrhklandrnlmrg ve gegmig olaylar, mevcut qartlar vegelecekteki ekonomik gartlara iliqkin tahminler hakkrnda desteklenebilir bilgiler igermektedir.

g) Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varhklan, bankalardaki nakit para ve vadesi 1ig aydan krsa vadelimevduatlart ile ters repo iglemlerinden alacaklar ve borsa para piyasasrndan alacaklarr igermektedir.
Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde doniigtiiriilebilir, vadesi tig ayr gegmeyen ve deger kaybetmeriski bulunmayan ktsa vadeli yiiksek likiditeye sahip varhklardrr. Bankalardaki vadeli mevduatlariglem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda almmakta, kayda almmalannr takiben etkin faiz oranrkullanrlarak iskonto edilmig de[erleri tizerinden izlenmektedir.
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Etkin.faiz ),tontemi

Etkin faiz yontemi, borglanma araclnln itfa edilmig maliyet ile deperlenmesi ve ilgrli faizgelirininiligkili oldulu doneme da[rtrlmasr yontemidir. Etkin faiz oranr; finansal aracm beklenen <imriiboyunca veya uygun olmast durumunda daha krsa bfu zamandilimi siiresince tahsil edilecek tahmininakit toplamrnr, ilgili finansal varhfirn tam olarak net bugi.inkii degerine indirgeyen orandr. Gerge[euygun defier farkr kAr veya zararayansttrlan finansal varlrklar drqrnda smrflandrrlan finansal varlklarile ilgili gelirler etkin faiz ycintemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr.

Tiirev olmayan fi nansal yiikiimtiiliikler

a) Finansalyiikiimtiiliikler

Finansal borglar elde etme maliyeti ile muhasebelegtirilmekte, ig verim oranr ydntemi kullanrlarakiskonto edilen de[erleri iizerinden de[erlenmektedir.

b) Ticarive di{er borglar

Ticari ve di$er borqlar ilk kayrt tarihinde gerge$e uygun degerleri ile kayda ahnmakta ve kayda almmayrmiiteakiben "ig verim oranl yontemi" kullanrlarak iskonto edilmiq bedellerinden kayrtlarayansrtrlmaktadrr.

Sermaye

Adi hisse senetleri

Adi hisse senetleri cizkaynak olarak smrflandrrlrr. Adi hisse ihraglarr ile dogrudan iligkili ek maliyetlervergi etkisi diigiildiikten sonra rizkaynakrardan u t q oturiituy,uu.u ut,n,..

Netleqtirme

Finansal varhklar ve yiikiimliiliikler, yasal olarak netlegtirme hakkrnrn var olmasr, net olarakcidenmesi veya tahsilinin milmkiin olmasr veya varhsrn elde edilmesi ile yiiktimliiliiliin yerinegetirilmesinin eg zamanh olarak gergekleqebilmesi halinde, finansal durum tablosu net de$erleri ilegosterilir.

Kur defiqiminin etkileri

Yabancr para cinsinden yaptlan iqlemler, iglem tarihindeki yabancr para kuru ile TL,ye gevrilmektedir.
Yabancr para parasal varhklar ve borglar, raporlama dcjnemi sonunda gegerli kur iizerinden donemsonunda TL'ye gevrilmektedirler. Bu tip iglemlerden kaynaklanan kur farklan, gelir tablosunayansrtrlmaktadr.
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23. ONEMLi MUHAsBBE PoLITiKALARININ 6ZETI lunv,rnnr;

Pay baqrna kazang

Pay Baqrna Kazancailigkin Tiirkiye Muhasebe Standardr - TMS 33'e gore pay senetleri borsada iglem
gdrmeyen igletmeler pay baqrna kazang agrklamak zorundadelildirler. $irket'in paylarrborsada iglem
gomedi[inden, iliqikteki finansal tablolarda pay bagrna kazang hesaplanmamrqtr.

Raporlama diineminden sonraki olaylar

Raporlama dcjnemi sonu ile bilangonun yayrmr igin yetkilendirme tarihi arasmda, igletme lehine veya
aleyhine ortaya grkan olaylarr ifade etmektedir. Raporlama doneminden sonraki olaylar ikive
aynlmaktadrr:

Raporlama donemi sonu itibarryla ilgili olaylarrn var olduguna iligkin yeni deliller olmasr
(raporlama dcineminden sonra diizeltme gerektiren olaylar); ve ilgili olaylarm raporlama tarihinden
sonra ortaya grktr[rnr gcisteren deliller olmasr (raporlama doneminden sonra diizeltme gerektirmeyen
olaylar).

Raporlama dtjnemi sonu itibanyla soz konusu olaylann var oldu$una iligkin yeni deliller olmasr veya
ilgili olaylartn raporlama doneminden sonra ortaya grkmasr durumunda ve bu olaylarrn finansal
tablolarrn dlizeltilmesini gerektirmesi durumunda, $irket finansal tablolannr yeni duruma uygun gekilde
diizeltmektedir' Soz konusu olaylar finansal tablolarrn diizeltilmesini gerektirmiyor ise, $irket soz
konusu hususlan ilgili dipnotlarmda agrklamaktadrr.

Kargrhklar, koqullu yiikiimliiliikler ve koqullu varhklar

"Kargtltklar, Kogullu Borglar ve Kogullu Varhklara itigkin Ttirkiye Muhasebe Standardr,' (,,TMS
37") uyarlnca, herhangi bir kargrhk tutannm finansal tablolara ahnabilmesi igin; $irket,in gegmig
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zrmni yiiktimltili.isiin bulunmasr, bu yiikiimliiliigiin
yerine getirilmesi igin ekonomik fayda igeren kaynaklarrn igletmeden grkmasmm muhtemel olmasr
ve soz konusu yi.iktmliiltik tutannrn giivenilir bir bigimde tahmin edilebiliyor olmasr gerekmektedir.
Soz konusu kriterler olugmamtgsa, $irket soz konusu hususlan ilgili finansal dipnotlarda
agrklamaktadrr. Ekonomik faydanrn igletmeye girece$inin muhtemel hale gelmesi halinde, koqullu
varhkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarrnda agrklama yaprlr. Ekonomik faydanrn iqletmeye
girece[inin kesinlegmesi durumundaysa, sdz konusu varhk ve bununla ilgili gelir de[igikli[inin
oldufu tarihte finansal tablolara almrr,

iliqkiti taraflar

Hissedarlrk, sdzlegmeye dayalt haklar, aile iligkisi v eyabenzeriyollarla kargr tarafi do[rudan ya da dolayl
bir gekilde kontrol edebilen veya dnemli derecede etkileyebilen kuruluglar, iligkili kurulug olarak
tarumlarurlar. iligkili kuruluglara aynl zamanda sermayedarlar ve $irket y6netimi de dAhildir. ifiqkiti
kuruluq iglemleri, kaynaklarrn ve yiiktimltiliiklerin iligkili kuruluqlar arasmda bedelli veya bedelsiz
olarak transfer edilmesini iqermektedir.
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2.3. ONEMLi MUHASEBE POLiTiKALARININ OZETI PNVNVTT)

Kurum kazancr iizerinden hesaplanan vergiler

Donemin vergi kargrlt[t, cari d6nem kurumlar vergisi ve ertelenmig verginin de$igim farkmr
igermektedir. Cari donem vergi yiikiimltiliigu, ddnem kannm vergiye tabi olan krsmr iizerinden
ve raporlama donemi sonunda gegerli olan vergi oranlarr ile hesaplanan vergi yiiktimliilii[iinii ve
gegmig yrllardaki vergi yiikiimliiliigii ile ilgili diizeltme kayrtlarrnr igermektedir.

Ertelenmig vergi yiikiimliiltigti veya alacapL, varhklarm ve borglann finansal tablolarda gcisterilen
de$erleri ile yasal vergi matrahr hesabrnda dikkate alman tutarlan arasmdaki gegici farkhhklaln bilango
yontemine gore vergi etkilerinin hesaplanmasryla belirlenmektedir.

Ertelenmig vergi yiikiimliiliigti veya alaca[r, s6z konusu gegici farkhhklarrn ortadan kalkacaSr ilerideki
donemlerde odenecek vergi tutarlarrnda yapacaklarr tahmin edilen aftrg ve azahq oranlalnda iliqikteki
finansal tablolara yansrtrlmaktadrr. Ertelenmiq vergi alacapr, gelecek donemlerde vergi avantajmrn
safilanmasr olast durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan artrk yararlan iamayaca$t anlaqrldr[r oranda
ilgili aktiften silinir. Ertelenmig verginin hesaplanmasmda, sciz konusu gegici farkllklarrn ortadan
kalkaca$r ilerideki dtinemlerde gegerli olacalr tahmin edilen vergi oranlan kullanrlmaktadrr.

Hesaplanan ertelenmig vergi alacaklarr ile ertelenmiq vergi yiikiimliililkleri finansal tablolarda
netlegtiri lerek gdsterilmektedir.

Qahganlara saflanan faydalar

Ktdemtazminatt

iligikteki finansal tablolarda, $irket'in 31 Arahk 2018 tarihi itibarryla personeli bulunmadr[r igin
krdem tazminaiyikiimliilii[ti bulunmamaktadrr.

Nakit alaq tablosu

$irket net varhklanndaki de[igimleri, finansal yaprsrnr ve nakit akrmlarmm tutar ve zamanlamasmr
defiqen gartlara gore yonlendirme yetene[i hakkrnda finansal tablo kullarucrlanna bilgi vermek izere,
di[er finansal tablolannrn ayrlmazbir pargasr olarak, nakit akrg tablosunu diizenlemektedir.

Nakit akrq tablosunda, doneme iligkin nakit akrmlarr iqletme, yatrrm ve finansman faaliyeflerine dayal
bir bigimde smtflandtrtlarak raporlanrr. igletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akrmlarr, $irket,infaaliyet alaruna giren konulardan kaynaklanan nakit akrglan gosterir. yatrrm faaliyetleriyle ilgili nakit
aktglart, $irket'in yatrtm faaliyetlerinde (sabit yatrnmlar ve finansal yatrrrmlar) kullandr$r ve eldeetti[i yatrrrm faaliyetlerinden nakit akrglarrnr gcisterir. Finansman faaliyetlerine iliqkin nakit akrglarr,
$irket'in finansman faaliyetlerinde kullandrSr kaynaklarr ve bu kaynaklarm geri odemelerini gosterir.
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sET VARLTK KiRALAMA A.$.

"31 ARALIK 2018'' TARiHINDE SONA EREN HESAP OONNUIUN AirnirvaNsal rABLoLAna iiisriN nFNorr,an
(Aksi berirtirmedikQe, tutarrar Tt)rk L;irasi 1rt"; cisinden ifade editmistir.)

23. 6NEMLI MuHASEBE poLiTIKALARTNTN 6zETi @nvannn

Biil iimlere giire raporlam a

$irket'in faaliyetlerine iligkin karar almaya yetkili mercii tarafindan finansal performansl arr ayrrtakip edilen bcjliimleri olmadr$rndan faaliyet bdltimlerine gore raporlama yaprlmamrqtrr.

2.4. ONEMLI MUHASEBE DEGERLENDIRME, TAHMiN VE VARSAYIMLARI

Finansal tablolarm hazrlanmasrnda $irket ycinetiminin, raporlanan varhk ve yiikiimliili.ik tutarlannretkileyecek, bilango tarihi itibari ile vukuu muhtemel yiiktimltiltik ve taahhiitleri ve raporlama dcjnemiitibariyle gelir ve gider tutarlarrnr belirleyen varsayrmlar ve tahminler yapmasr gerekmektedir.Gergekleqmiq sonuglar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler diizenli olarak gozdengegirilmekte, gerekli diizeltmeler yaprlmakta ve gergeklegtikleri donemde gelir tablosunayansrtlmaktadrlar.
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sET VARLTK KIRALAMA A.$.

"31 ARALIK 2018'' TARIHINDE SONA EREN HESAP NOUNUiNN.q.ir
riNaNsar, TABLoLAne il,i$rim uipNorr,,rn
(Aksi belirtilmedikqe, tutarlar Trirk Lirast ("TL") cinsinden ifade edilmistir.)

NOT 3. NAKIT VE NAKiT BENZERLERI

$irket'in donen varhklar iginde yer alan elinde bulundurdu$u kasa, vadesiz banka mevduatr ile 3 aydan
krsa vadeye sahip banka mevduatlartnrn 31 Arahk 2018 ve 2017 tarihi itibariyle daprhmr aqagrdaki
gibidir:

3l/12/2018 3l/12/2017
Nakit ve nakit benzerleri
Kasa

-TL Kasq

Bankalar

-Vadesiz mevduat

623

623

68,924

68,924

664

664

50,000

50,000

Ara Toplam
69,547

Nakit akrg tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri rahakkuku
T^-t^-

NOT 4. FiNANSAL BORCLAR

$irket'in 31 Arahk 2018 ve 2017 tarihi ile uzun vadeli finansal borglarr aga[rdaki gibidir.

3r/12/2018 3l/12/2017
Uzun vadeli borglanmalar

Qftarrlmrg kira sertifikalarrndan borclar 900,000

Ara Toplam

Genel Toplam
900,000

NOT 5. TiCANT ALACAKLAR VE BORCLAR

Ticari borglann 3 I Arahk 2018 ve 20ri tarihi itibariyle dafrhmr aqa[rdaki gibidir:

Krsa vadeli ticari borglar 3r/r2/20r8 3t/12t2017
Gider tahakkuklarr - iliskili taraflar 15,600

Iliqkili taraflara ticari borQlar

872
Difer taraflara ticari borQlar

872
Toplam

16,472

'tAL+



sET VARLTK TdRALAMA A.g.

*31 ARALIK 2018'O TARiHINDE SONA EREN HESAP NONNUiNN,q.ir
riNlNs.q.r, TABLoLAna ir,i$riN nipNorr,an
(Al<si belirtilnedilqe, tutarlar Ttirk Lirax ("TL") cinsinden ifade editmistir.)

NOT 6. Uicnn ALACAKLAR VE BORqLAR

$irket'in diger borglarrna iliqkin detaylar agagrdaki gibidir:

Krsa vadeli diEer bo
Ortaklara borglar

3l/12/2017
86,421

kili taraflara diEer

vergi ve fonlar

NOT 7. YATIRIM AMAQLI GAYRiMENKULLER

$irket'in yatrnm amagh gayrimenkullerine iligkin detaylar aga[rdaki gibidir:

Dtinem sonu - 31 Arahk
Maliyet

Birikmig amortismanlar (-)
900,000

(9,000)

Net kayrth defer 891.000

NOT 8. DEVLET TE$VIK VE YARDTMLART

5520 sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun istisna baghkh 5. maddesine yaprlan eklemelerle kira
sertifikalarrntn sattqmdan do[an kazanglarn 0% 100'ii, kira sertifikasrnr belli bir siire elde tutma gartl
aranmakstztn vergiden istisna tutulmugtur. Yine Gelir Vergisi Kanunu'nun i515. maddesinde yaprlan
de$igiklikle kira sertifikalartndan elde edilen gelirlerin menkul sennaye iradr oldupu hiikmii virilerek
vergiden istisna tutulmugtur. Damga Vergisi Kanunu, Harglar Kanunu ve KDV Kanunu'nda yaprlan
ekleme ve de$igiklikler ile kira sertifikalart damga vergisi, katma de$er vergisi ve harglardan istisna
tutulmuqtur.

NOT 9. niGnn yurUnnr,ULUKLER

3t/12t20r8 3t/12t2017
Difer krsa vadeli yiikiimliiliikler
Odenecek diger yiikiimliiliikler 136

Toplam 136
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SET VARLIK KiRALAMA A.$.

..31 ARALIK 2018'O TARIHINDE SONA EREN HESAP NONNUiNN Nirrhraxsar, TABLoLAna iliSriN oFNou,ln
(Alrsi belirtilmedikQe, tutarrar Ti)rk Ltrasi (rr"1 cinsinden ifade edirmistir.)

Nor ro. tiGnn n6NnN vARLTKLAR

3 1 Aralrk 20 I 8 ve 2017 tarihleri itibariyle difier donen varhklar'm detayr aqa[rdaki gibidir:

3t/12/20t8 3t/12/2017Di[er dtinen varhklar
Devreden katma deger vergisi

14,ggg 5,905

NOT 11. OZTAYMAKLAR VE YASAL YEDEKLER

$irketin 31 Arahk 2018 ve z0r7 itibariyle, ozkaynaklarr a$afrdaki gibidir:

2018 2017Hissedarlar

Setag ingaat Ticaret ve Sanavi A.S.

Pay orant (oh tutarl oranl
50,000 r00.00%

tutarl
100.00% 50,000

Odenmig sermaye 100.00% 50,000 100.00% 50.000Toplam sermaye 100.00% 100.00% 50,000

3t/12/2018 3t/12/2017
Sermaye Yedekleri
Sermaye yedekleri (*)

205,699

Toplam
205,699

(*) Setaq ingaat A.$. tarafin d'an 03.04.2018 tarihli karar ile sermayeye ilave edilmesi amacryla 205.6ggTL tutarrnda sermaye yedeli ddemesi yaprlmrqtrr.
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SET VARLIK KIRALAMA A.$.

*31 ARALIK 2018" TARiHINDE SONA EREN HESAP OONNNNINT AirriNaxs.q,L TABLoLARATiEKIN ofr *orr,o*
'ili, f,i,)a,histir.).

NOT 12. HASILAT VE MALiYETLER

$irketin 31 Arahk 20r 8 ve 2017 itibaiyre, hasrratr agagrdaki gibidir:

0t/01/2018

3l/12/2018
0l/01/2017

3U12/2017Hasrlat

Yurtigi satrqlar (*)
Di$er gelirler (xx; 3,509

66,663

Net saitglar toplamr

(x) Kira sertifikasr ihracma itr$kii komisyon giderlerinden olugmaktadrr.(**) Kira sertifikasr ihracma riigtin kira ierirlerina"n otrgrnut iuJrr.

$irketin 31 Arahk 201g ve 2017 itibariyle, maliyeti agasrdaki gibidir:

0l/0r/2018
3l/12/2018

0l/01/2017

3t/12/2017Maliyet
Satrlan hizmet maliyeti (-)

(77,392)

Maliyet kalemlerinin detayr agafrdaki gibidir:

0t/01/2018

3t/12/2018
0t/0r/2017

3r/12/2017Maliyet

Kira sertifikasr giderleri
(77,392)

Toplam maliyet
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SET VARLIK KIRALAMA A.S.

O'31 ARALIK 2018'TARiHiNDE SONA EREN HESAP IONNIVIiNE,q.irpiNaxsar, TABLoLAn q, iLisKiN nipxorr,an
(Aksi belirtilmedikqe, tutarlar Ttirk Liras ("TL',) cinsinden ifude editmistir,)

NOT 13. GENEL yONnriu cbrcnLnni
31 Aralrk 2018 ve 2017 tarihi itibariyle, $irket'in genel ycinetim giderleri aqa[rdaki gibidir:

0t/0u2018
3t/12/2018

0lt0lt20t7
3l/12/2017

Genel Yiinetim Giderleri
Genel yOnetim giderleri (-) (109,745) (77,224)

Toplam ilog,:4s\ (77.224\

Gider kalemlerinin detayr aga$rdaki gibidir:

0u0r/2018
3ut2/2018

0l/01/2017

3t/12/2017
Genel Yiinetim Giderleri
Mali ve hukuk damgmanhk giderleri

Vergi, resim ve harglar

Qegitli ofis giderleri

Kiralama giderleri

Kuruluq ve drgiitlenme giderleri
Noter giderleri

Diger giderler

(80,126)

(21,096)

(1,238)

(1,200)

(6,085)

(65,307)

(2,253)

(1,200)

(2,407)

(5,950)

(107)

NOT 14. NirNr,irr,ERiNE GORE GiDERLER

$irket'in 3l Arahk 2018 ve 2017 itibariyle, niteliklerine gdre giderleri aga[rdaki gibidir:

0r/0u20r8
3Ut2/2018

0r/0r/2017

3t/t2/20r7
Niteliklerine giire giderler
Genel ydnetim giderleri (-)

Sahglarm maliyeti (-)
(109,745)

(77,392)

(77,224)
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SET VARLIK KIRALAMA A.$.

"31 ARALIK 2018'' TARiHINDE SONA EREN HESAP UONNIVIINN,q,irrixnNsar, TABLoLAna iLiSriN nipNou,.tn
(Aksi belirtilmedirrQe, tutarrqr Ttirk Ltrasi (rL") cinsinden ifade editmistir.)

NOT 14. Nirnr,ixr,ERiNE GORE GIDERLER (DEVAMT)

Giderlerin detayr agagrdaki gibidir:

0t/01/2018

3t/12/2018
0t/0r/2017

3t/12/2017
Niteliklerine giire giderler
Mali ve hukuk danrgmanhk giderleri
Kira sertifikasr giderleri
Vergi, resim ve harglar

Qeqitli ofis giderleri

Noter giderleri

Kurulug ve drgiitlenme giderleri
Diler giderler

(81,364)

(77,392)

(21,554)

(1,200)

(67)

(5,560)

(65,307)_

(2,253)

(5,950)

(2,407)

( 1,3 07)

NOT 15. GELIR VERGiLBRI

2018 2017Ertelenmig vergi geliri/gideri
2,161

$irket, Tiirkiye'deki vergi diizenlemelerine tabidir. Kurumlar vergisi oranr kurumlarrn ticari kazancrnavergi yasalart gere[ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarmda yer alanistisna (igtirak kazanglarl istisnast, yatrtm indirimi istisnasr vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi)indirilmesi sonucu Ttirkiye'de uyguiunun kurumlar vergisi orantt 22yo, dir (31 Arahk 2017 - %20).

Tiirkiye'deki bir igyeri ya da daimi temsilcisi.aracrhfir ile gelir elde eden dar mi.ikellef kurumlar ileTiirkiye'de yerleqik kurumlara ddenen kar paylanno"i A".Zttuiler) stopaj yapilmaz.Bunlann drgrndakalan kiqi ve kurumlara yaprlan temettti <jderneleri %i5 oranrnda stopaja tabidir. Kann sermayeyeilavesi, kar da[rtrmt sayrlmaz. Dar miikell:f.ry:;]3;"-t.'g..i.t kiqiieie ,*,h kar da[rtrmlarrnailigkin stopaj oranlartntn uygulamasrnda, ilgili Qifte v".git*ii;"yi onleme Anlagmalannda yer alanstopaj oranlart da goz ontinde bulundurulJr. Geqmig yrl'lar karlannm sermayeye tahsis edilmesi, kardasrtrmr sayrlmamaktadrr, dolayrsryra stopaj uergisinl irui o"$iJi..
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sET VARLTK KiRALAMA A.$.

*3r ARALIK 2018', TARiHINDE soNA EREN HESAp o6NnuiNn.q.ir
riNlNsar, TABLoLAna ilisrix nipNorr,ln
(Alrsi belirtilmedikge, tutarlar Tilrk Lirasr ("TL") cinsinden ifade edilmistir.)

NOT ls. cELiR VERGiLERI pnVaUrl

Tiirkiye'de odenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa$amak gibi bir uygulama
bulunmamaktadr. Kurumlar vergisi, ilgili oldu$u hesap ddneminin sonunu takip eden ddrdiincii ayrn
yirmi beginci giinii akqamma kadar beyan edilmekte ve ilgili aym sonuna kadar tek taksitte
ddenmektedir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beg yrl zarfinda vergi beyannamelerini ve bunlara baz
olan muhasebe kayrtlarrnr inceleyebilir ve hatah iglem tespit edilirse yaprlacak vergi tarhiyatr nedeniyle
vergi miktarlan de[iqebilir.

Ti.irkiye'de, transfer fiyatlandrrmasr diizenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Transfer
fiyatlandrrmasr yoluyla orttilii kazang dafrtrmr" baghkh 13. maddesinde belirtilmigtir. Transfer
fiyatlandrrmasr yoluyla ortiilti kazang da[rtrmr hakkrndaki 18 Kasrm 2007 tarihli teblig uygulama ile
ilgili detaylan dtizenler. Vergi miikellefi, iligkili kigilerle emsallere uygunluk ilkesine aykrn olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyat tizerinden mal veya hizmet ahm ya da satrmmda bulunursa,kazang tamamen
veya ktsmen transfer fiyatlandrrmasr yoluyla drtiili.i olarak dalrtrlmrg saylr. Bu gibi transfer
fiyatlandrrmasr yoluyla orti.ilii kazang daSrtrmr kurumlar vergisi igin kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate ahnrr.

Ertelenmis vergi

$irket, ertelenen gelir vergisi varhk ve yiiktimliiltiklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin TFRS
finansal tablolarrn hazrclarna ilkeleri ve yasal finansal tablolarr arasmdaki farkh de[erlendirilmelerin
sonucunda ortaya grkan gegici farklann etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadrr. Soz konusu gegici
farklar genellikle gelir ve giderlerin, TFRS mali tablolannda ve vergi kanunlarrna gore degigik
raporlama donemlerinde muhasebelegmesinden kaynaklanmaktadrr.

3l Arahk tarihleri itibariyle, ertelenmig vergiye konu olan gegici farklar ve etkin vergi oranlarr
kullanrlarak hesaplanan net ertelenmig vergi yi.ikiimltiliisiiniin da[rhmr agafrda ozetlenmiqtir:

2018 2017
Kiimiilatif Ertelenen

gegici vergi varhlr /
farklar (vtikiimliiliiEii)

Kiimiilatif Ertelenen
gegici vergi varhfr /

farklar (viikiimltiliiEii)
Maddi duran varlftlar
Maddi olmayan duran varlftlar

9,000

1,805

1,800

361

Toplam 2J6l
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sET VARLTK KiRALAMA A.$.

"31 ARALIK 2018'' TARIHiNDE SONA EREN HESAP IONTUiNN AirniNaNs.u, TABLoLAn q, iLi$KiN uirNorr,,q.n
(Alrsi belirtilmedikqe, tutarrar Tiirk Lirasi ("TL") cinsinden ifude edirmistir.)

NOT 16. PAY BA$TNA KAZANC

Hisse bagrnakazang, cari ddnem kannm yrl boyunca iglem goren hisse senetlerinin agrrhkh ortalamasaylsma bciliinmesiyle hesaplanrr. Ttirkiye'de giiketler yenidJr defierleme artrg fonundun u.y, birikmigkarlardan kargrlanmak iizere bedelsiz itisse senedi da$rtrmr yoluyla sermayelerini arttrma hakkrnasahiptir' Hisse bagrna kazang hesaplanmast srasmda soz konusu artrrmlar ternettii olarak dalrtrlan hissesenetleri olarak kabul edilmiglerdir. Sermayeye eklenen kar payr da[rtrmlarr da aynr qekildede$erlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hissi senedi adedi hesaplanrrken bu ttir hisselerin tiim yrlboyunca dolaqrmda oldu[u kabul edilmigtir. Bu sebeple hisse baqrna diigen kan hesaplamakta kullanrlanhisse adedinin a[rrhkh ortalamast geriye dcjniik etkiier de gozoniinde bulundurularak belirlenmistir.

0r/0r/2018
3t/12/2018

0t/01/2017

3t/12/2017
Hisse bagrna kazang/(kayrp)
Agrrhkh ortalama hisse senedi adedi
Net ddnem kan/(zarari

1,000 1,000

(1 14,805) (77,224)

Siirdiiriilen faaliyetlerden hisse ba$rna kazang/(kayrp)

NOT 17. iLi$Xil,i TARAFLAR

a) iligkili taraflaraticari borglar

0r/01/2018

3r/12/2018
0l/01/2017

3t/12/2017
Abdullah Rasim AkdoEan

15,600

b) iligkili taraflaradi$er borglar

0t/01/2018

3t/12/2018
0l/0r/2017
3ut2t20t7

Setag Ingaat A.g.
(86,421)
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sET VARLIK KIRALAMA A.g.

..31 ARALIK 2018'TARiHiNDE SONA EREN HESAP OONNNAiNN,q.irpixaNsar- TABLoLAR q. iLiSKiN pipNou,an
(Al<si belirtilmedilqe, tutarlar Ttirk Lirast ("TL") cinsinden ifade edilnistir.)

NOT 17. ir,iSrili TARAFLAR (DEVAMT)

c) Di[er ahmlar :

01i01/2018

3l/12/2018
0t/01/2017

3r/12/2017
Abdullah Rasim Akdolan 3,509

d) Mal ve hizmet ahmlarr

0r/0r/2018
3r/12/2018

0l/0r/2017
3l/12t2017

Setaq Ingaat A.g. 900,000

e) Mal ve hizmet satrglarr

0r/0r/2018
3t/12t20r8

0t/0u20r7
3r/12t2017

QnigazDogalgaz Dalrtrm San. Ve Tic. A.g.
Abdullah Rasim AkdoEan

70,171

66,789

Toplam 136.960--- _

Nor 18. FiNANSAL ARAQLARDAN KAyNAKLANAN ntsrr,rniN Nirnr,iGi vB ntiznyi

Finansal araglar

Finansal risk yonetimi amaq ve politikalart

$irket faaliyetlerinden dolayt, borg ve sermaye piyasasr fiyatlanndaki, d6viz kurlan ile faiz
oranlanndaki de$igimlerin etkileri dahil finansal risklere maruzkalmaktadrr.

Kredi riski

$irket'in kredi riski bilango tarihinde gdsterilen finansal varhklarrn toplamrdrr. Kredi riski bir girket,in
alacaklannm tahsil edilememesi riskini igerir. Ticari alacaklar ve di[er alacaklar arasmda bir kuruluqa
veya gruba iligkin olarak onemli kredi riski bulunmamaktadrr. Bankalarda bulunan paralar ve paruya
eqde$er likit de[erler ile difer krsa vadeli alacaklara iligkin kredi riski ihmal edilebitiicilgtidedir,-9iini<ii
para ve likit de[erlerin bulundu$u bankalar kalitesi yiiksek ve kredi derecelendirmeleri yaprlmrg olan
bankalardrr.
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NOT 18. FiNANSAL ARAQLARDAN KAYNAKLANAN nisxT,BniN NiTELiGi vB uUznyi
(DEVAMT)

Piyasa Riski

a) Faiz orant riski

$irket, faiz haddi bulunduran varhk ve yiikiimliiltiklerin tabi oldufu faiz oranlannrn de[igiminin
etki s inden do[an faiz or am riskine manrz kalmamaktadrr.

$irket'in faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarhhk analiziaqagrdaki gibidir:

3r/12/2018 3t/r2t20r7
Sabit faizli finansal araclar

900,000 
:

Finansal yiikiimliiliikter ltli:" borslar

Iligkili tar aflar a borglar

J)
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(Alrsi belirtilmedilge, tutarlar Ttirk Lirail ("TL") cinsinden ifade edilmistir.)

Nor 18. FiNANSAL ARACLARDAN KAyNAKLANAN nisrr,nniN NiTELici vn ouznyi
(DEVAMT)

Sermuye Risk Yiinetimi

Sermayeyi yonetirken $irket'in hedefleri, ortaklanna getiri, difier hissedarlara fayda sa[lamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amactyla en uygun setmaye yaplsml stirdiirmek igin $irket,in faaliyette
bulunabilirli[inin devamhh[rnr sa$lamaktrr.

3 1 Aralrk 2018 ve 2017 tarihleri itibariyle net borg/ozkaynak oranlan agaprdaki gibidir:

3t/12/2018 3r/12/2017

Nakit ve nakit benzerleri

Eksi: Finansal borglar
69,547 50,664

900.000

Net finansal (borg)/ varhk

Toplam Ozkaynaklar
(830,453) 50,664

82 30.30 r
Net finansal borg/ 0zsermaye oranl

NOT 19 .FiNANSAL ARAQLARIN GERQEGE UYGUN DEGER ACIKLAMALARI

3r/12/2018
GerceEe Uyqun

DeEer

69,547

900,000

16,472

Kayrth
DeEeri

50,664

86,42;

kalemler di[er

(r.67

3t/12/2017
GerceEe Uygun

DeEer

50,664

86,421

borglara dahil

Gergefe uygun defer Not Kayrth DeEeri
Finansal varhklar
Nakit ve nakit benzerleri 69.547

Finansal yiikiimtiiliikler
Finansal borglar

Ticari borglar

Diger borglar (*)

(*) Odenecek vergi ve fonlar
edilmemigtir.

900,000

16,472

ve alman depozito ve teminatlar gibi

NOT 20.RAPORLAMA D6NEMiNDEN SONRAId OLAYLAR

Bulunmamaktadrr.

anJI
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