VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem

Geçmiş Dönem

31.12.2019

31.12.2018

74.772.808

65.829.890

6

27.444.559

9.983.001

8

15.085.360

15.214.832

10
9
12
18
11

1.134.775
25.627.986
890.317
4.024.012
565.799

1.227.298
34.499.272
1.039.926
1.558.679
2.306.882

29.298.973

27.040.085

5.181.281
22.592.794
122.083
1.402.815

5.164.457
21.039.907
100.137
735.584

104.071.781

92.869.975

Dipnot
Referansları

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişikli Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı

13
13
13
18

TOPLAM VARLIKLAR

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Cari Dönem

Geçmiş Dönem

31.12.2019

31.12.2018

14

40.038.761
13.681.987

44.090.194
8.201.325

15
16

6.609.709
3.098.990

10.950.323
2.411.433

3
17
18
11

2.331.709
8.499.349
4.024.012
1.793.005

5.305.574
14.375.040
1.558.679
1.287.820

19
18

2.475.726
2.271.365
204.361

799.813
667.458
132.355

61.557.294

47.979.968

61.557.294

47.979.968

Dipnot
Referansları

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye

20

40.000.000

40.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)
Net Dönem Karı/(Zararı)

19
21
21
32

(74.735)
2.768.757
3.224.302
15.638.970

(13.091)
2.443.525
1.882.456
3.667.078

104.071.781

92.869.975

TOPLAM KAYNAKLAR

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot Referansları
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)

23
24

BRÜT KAR /(ZARAR)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

25
26
27
28
28

ESAS FAALİYET KARI /(ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

29
29

FİNANSMAN GELİRİ(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI /(ZARARI)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

30
31

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

Cari Dönem

Önceki Dönem

01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018

151.120.280
(111.031.857)

102.525.715
(87.934.824)

40.088.423

14.590.891

(85.000)
(5.365.731)
(9.211.547)
4.030.020
(11.260.883)

(40.200)
(3.998.825)
(6.956.537)
14.869.791
(13.468.652)

18.195.282

4.996.468

35.386
(172.988)

145.234
-

18.057.680

5.141.702

3.907.717
(2.880.253)

6.824.220
(7.104.437)

19.085.144

4.861.485

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gideri
-Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)

18
18

(4.024.012)
577.838

(1.558.679)
364.272

NET DÖNEM KARI/(ZARARI)

32

15.638.970

3.667.078

Nominal Değeri 1 TL Olan Pay Başına Kazanç

32

0,391

0,092

VASTAġ VALF ARMATÜR SANAYĠTĠCARET A.ġ.
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
31 ARALIK 2019 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnot
Cari Dönem
Referansları 01.01.31.12.2019
NET DÖNEM KARI/(ZARARI)

15.638.970

3.667.078

(79.031)

(56.989)

17.387

-

(61.644)

(56.989)

15.577.326

3.610.089

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/ (kayıpları)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları), vergi etkisi
DĠĞERKAPSAMLI GELĠR/ (GĠDER)
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR/ (GĠDER):

Önceki Dönem
01.01.31.12.2018

19

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

VASTAġ VALF ARMATÜR SANAYĠTĠCARET A.ġ.
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
31 ARALIK 2019 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠTÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠMTABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)

Kar veya Zararda Yeniden Kar
veya
Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
BirikmiĢSınıflandırılacak
BirikmiĢ
Diğer
Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler Kapsamlı
Gelir
ve
Giderler

BirikmiĢKarlar

Sermaye
Düzeltme
Farkları

Aktüeryal
Kayıp/(Kazanç)
Fonu

Pay Ġhraç
Primleri/
Ġskontoları

Yeniden Değerleme
ve Ölçüm Kazanç/
Kayıpları

Diğer
Kazanç/
Kayıplar

Yabancı Para
Çevirim Farkları

Yeniden
Değerleme ve
Sınıflandırma
Kazanç/ Kayıpları

40.000.000

-

43.898

-

-

-

-

-

2.023.939

(2.003.102)

6.305.144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Net Dönem Karı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.667.078

3.667.078

Transferler

-

-

-

-

-

-

-

-

419.586

5.885.558

(6.305.144)

-

Toplam Kapsamlı Gelir

-

-

(56.989)

-

-

-

-

-

-

-

-

(56.989)

Sermaye Artırımı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle
Meydana Gelen Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle
Yapılan İşlemler

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.000.000)

-

(2.000.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

-

(13.091)

-

-

-

-

-

2.443.525

1.882.456

3.667.078

47.979.968

40.000.000

-

(13.091)

-

-

-

-

-

2.443.525

1.882.456

3.667.078

47.979.968

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(61.644)
-

-

-

-

-

-

325.232
-

3.341.846
(2.000.000)

15.638.970
(3.667.078)
-

15.638.970
(61.644)
(2.000.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

-

(74.735)

-

-

-

-

-

2.768.757

3.224.302

15.638.970

61.557.294

Dipnot
Referansları

ÖdenmiĢ
Sermaye

Kardan
Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler

GeçmiĢYıllar
Kar/Zararları

Net Dönem
Ana Ortaklığa
Karı/Zararı Ait Özkaynaklar

Önceki Dönem
AçılıĢbakiyesi 01 Ocak 2018
Muhasebe Politikalarındaki
Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

KapanıĢbakiyesi 31 Aralık 2018

20

20

46.369.879

Cari Dönem
AçılıĢbakiyesi 01 Ocak 2019
Muhasebe Politikalarındaki
Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Net Dönem Karı
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Sermaye Artırımı
Temettüler
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle
Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
KapanıĢbakiyesi 31 Aralık 2019

20

20

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

-

-

-

-

VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları

A ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI

01.01-31.12.2019
19.833.066

01.01-31.12.2018
12.025.981

15.638.970

3.667.078

12
8
19
31
30-31
18
29
28

4.402.214
164.087
1.603.907
99.388
(168.351)
3.446.174
137.602
(980.515)
230.416

3.586.104
1.423.346
39.667
40.662
52.204
1.194.407
(145.234)
(1.392.097)

8-10
10
9
11
10
15-16
17
10
30
18
19

221.995
8.871.286
149.609
1.741.083
(7.314.479)
(5.875.691)
1.192.742
323.510
(4.024.012)
(26.869)

5.093.256
80.000
(17.129.887)
(538.092)
(2.118.476)
6.309.723
12.559.413
1.086.628
(129.852)
(1.558.679)
(94.190)

12-13
13

(5.852.170)
(6.576.120)
723.950

(5.773.457)
(5.961.629)
188.172

21
14

3.480.662
(2.000.000)
5.480.662

(464.976)
(2.000.000)
1.535.024

17.461.558

5.787.548

Net Dönem Net Karı/(Zararı)
Dönem karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Faiz geliri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacak ve borçlar üzerindeki reeskont düzeltmeleri
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer sınıflama ve ilgili düzeltmeler
ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler:
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Azalış (+) / Artışlar (-)
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış (+) / Artışlar (-)
Stoklardaki Azalış (+) / Artış (-)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (+) / Artış (-)
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış (+) / Artış (-)
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-) / Artış (+)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış (-) / Artış (+)
Alınan faiz
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
B YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
C FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN NAKĠT AKIġLARI
Sermaye Artışı Nedeniyle Nakit Girişler (+)
Temettü Ödemesi
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişler/(Çıkışlar)
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠNET ARTIġ
E DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

6

9.983.001

4.195.453

DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

6

27.444.559

9.983.001

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

VASTAġ VALF ARMATÜR SANAYĠ TĠC
ARET A.ġ.
31 ARALIK 2019 TARĠHLĠ FĠNA
NSAL TABLOLARA ĠLĠġK
ĠNDĠPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
ĠÇĠN
DEKĠLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

SAYFA

ORGANĠZASYON VE FAALĠYET YAPISI
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
ĠLĠġKĠLERĠTARAF ĠġLEMLERĠ
Ġġ ORTAKLIKLARI
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
FĠNANSAL YATIRIMLAR
TĠCARĠALACAKLAR
STOKLAR
DĠĞER ALACAKLAR VE DĠĞER BORÇLAR
DĠĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE DĠĞER KISA/UZUN VADELĠYÜKÜMLÜLÜKLER
PEġĠNÖDENMĠġ GĠDERLER
MADDĠVE MADDĠOLMAYAN DURAN VARLIKLAR, YATIRIM AMAÇLI
GAYRĠMENKULLER
FĠNANSAL BORÇLAR
TĠCARĠBORÇLAR
ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
ERTELENMĠġ GELĠRLER
VERGĠVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
SERMAYE
KARDAN AYRILAN KISITLANMIġ YEDEKLER, GEÇMĠġ YIL KARLARI/(ZARARLARI)
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
HASILAT
SATIġLARIN MALĠYETĠ
ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ
PAZARLAMA GĠDERLERĠ
GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER
YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER/GĠDERLER
FĠNANSMAN GELĠRLERĠ
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
PAY BAġINA KAZANÇ
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ
FĠNANSAL ARAÇLAR
RAPORLAMA TARĠHĠNDEN SONRAKĠOLAYLAR
DĠĞER HUSUSLAR

1

2
2
24
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
30
30
30
31
34
35
35
36
38
39
39
39
40
40
41
41
42
42
43
54
55
55

VASTAġ VALF ARMATÜR SANAYĠ TĠC
ARET A.ġ.
31 ARALIK 2019 TARĠHLĠ FĠNA
NSAL TABLOLARA ĠLĠġK
ĠNDĠPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
1. ORGANĠZASYON VE FAALĠYET YAPISI
VastaĢValf Armatür Sanayi Ticaret A.ġ. (ġirket) 1945 yılında Ġstanbul, Türkiye'de kurulmuĢtur. ġirket'in ana
faaliyet konusu vana ve aktüatörlerin tasarımı, üretimi ve satıĢıdır. ġirket üretim faaliyetini 18.700 m2 kapalı
alan olmak üzere 21.159 m2 arazi üzerinde gerçekleĢtirmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 20.11.2018 tarihli ve 2018/10529 nolu
Kapasite Raporuna göre ġirket'in yıllık üretim kapasitesi 11.767 ton / yıl olarak tespit edilmiĢtir.
Türkiye‘de kayıtlı olan ġirketin merkezi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 13 No: 1977 OkmeydanıġiĢli/Ġstanbul-Türkiye olup, fabrikası ise, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi GaziosmanpaĢa Mah. 2. Cad.
No:20-22 Çerkezköy/Tekirdağ-Türkiye‘dir.
ġirket‘in ödenmiĢsermayesi 40.000.000 TL‘dir (31.12.2018: 40.000.000 TL).
ġirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, ġirket'in çalıĢan sayısı ortalama 263 (31.12.2018: 245)'dir.
Vergi dairesi ve numarası; Yenikapı Vergi Dairesi-9240005051‘dir.
Elektronik posta adresi:vastas@vastas.com
web:www.vastas.com
2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġK
ĠN ESASLAR
2.1. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
ġirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (―
TTK‖) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
ĠliĢikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (―SP
K‖) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete‘de yayımlanan II-14.1 No‘lu ―S
ermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği‖
(―
Tebliğ‖) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (―
KGK‖)
tarafından yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (―
TFRS‖ler) uygun olarak
hazırlanmıĢtır. TFRS‘ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (―
TMS‖), Türkiye Finansal
Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları
içermektedir.
Finansal tablolar ve dipnotlar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarihli ilke kararı ile açıklanan ―2019TMS
Taksonomisi‖ne uygun olarak sunulmuĢtur.

2.2 Geçerli ve Raporlama Para Birimi
ġirket‘in finansal tablolarında yer alan kalemler, faaliyet gösterdiği ekonominin para birimi (geçerli para
birimi) olan Türk Lirası (―
TL‖) cinsinden ölçülmektedir. Finansal tablolar ġirket‘in raporlama para birimi olan
TL cinsinden sunulmuĢtur.
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2.2 Geçerli ve Raporlama Para Birimi (devamı)
Yabancı para
Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan geçerli para
birimine çevrilmiĢlerdir. Parasal kalemlere iliĢkin yabancı para çevrim farkı kazancı veya zararı, dönem
baĢındaki geçerli para birimi cinsinden itfa edilmiĢ tutarın etkin faiz oranı ve ödemelerin etkisinin
düzeltilmesiyle dönem sonundaki yabancı para birimi cinsinden itfa edilmiĢ tutarın dönem sonu kurundan
çevrilmiĢ ut tarı ile arasındaki farkı ifade eder.
Avro / TL ve ABD Doları / TL kurlarındaki senelik değiĢimler raporlama dönemi sonları itibariyle aĢağıdaki
gibidir:
Avro / TL
ABD Doları / TL

31.12.2019
6,6506
5,9402

31.12.2018
6,0280
5,2609

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‘in cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
2.3 Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler
Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değiĢikliklerin etkisi ileriye dönük olarak ve kar veya zarar ile iliĢkilendirilerek
aĢağıda belirtilen dönemlerde finansal tablolara yansıtılmaktadır:
- Sadece değiĢikliğin yapıldığı cari dönem ile ilgiliyse değiĢikliğin yapıldığı dönemde; veya
- Gelecek dönemler ile de ilgiliyse hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde.
1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler 1
Ocak - 31 Aralık 2018 dönemine ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli hatalar geçmiĢe dönük olarak düzeltilir ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenir.
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ĠN ESASLAR (Devamı)
2.4 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) DeğiĢiklikler
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aĢağıda özetlenen 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiĢtirilmiĢ TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dıĢında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıĢtır. Bu
standartların ve yorumların ġirket‘in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıĢtır.
i) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiĢiklik ve yorumlar
TFRS 16 Kiralama ĠĢ
lemleri
KGK Nisan 2018‘de TFRS 16 ―
Kiralama ĠĢlemleri‖ standardını yayınlanmıĢtır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki Ģirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki Ģirketler için
muhasebeleĢtirme büyük ölçüde değiĢmemiĢ olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark
devam etmektedir. TFRS 16, TMS 17 ve TMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve
sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Kiracılar, bu standardı kısa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha kısa olan kiralamalar) veya dayanak
varlığın düĢük değerli olduğu kiralamalara (örneğin kiĢisel bilgisayarlar, bazı ofis ekipmanları, vb.)
uygulamama istisnasına sahiptir. Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte
ödenmemiĢ olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve aynı tarih
itibariyle ilgili kullanım hakkı varlığını da kayıtlarına alarak kira süresi boyunca amortismana tabi tutar. Kira
ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak
iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kiracının alternatif borçlanma faiz
oranını kullanır. Kiracı, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanım hakkı varlığının amortisman
giderini ayrı olarak kaydetmelidir.
Kiracının, belirli olayların gerçekleĢmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz konusudur
(örneğin kiralama süresindeki değiĢiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks veya orandaki
değiĢimler nedeniyle değiĢikliğe uğraması, vb.). Bu durumda kiracı, kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçüm
etkisini kullanım hakkı varlığı üzerinde bir düzeltme olarak kaydeder.
TFRS 16’ya geçiĢ:
ġirket TFRS 16‘ya geçiĢile ilgili her hangi bir uygulama yapmasına gerek yoktur.
Yeni muhasebe politikalarının özeti
AĢağıda, ġirket‘in TFRS 16'yı uygulaması üzerine yeni muhasebe politikaları yer almaktadır:
Kullanım hakkı varlıkları
ġirket, TFRS 16 kapsamında olması durumunda kullanım hakkı varlıklarını finansal kiralama sözleĢmesinin
baĢladığı tarihte muhasebeleĢtirmesi gerekmektedir. (örneğin, ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih
itibariyle). Kullanım hakkı varlıkları, maliyet bedelinden birikmiĢ amortisman ve değer düĢüklüğü zararları
düĢülerek hesaplanır. Finansal kiralama borçlarının yeniden değerlenmesi durumunda bu rakam da düzeltilir.
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Kullanım hakkı varlığının maliyeti aĢağıdakileri içerir:
(a) kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
(b) kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden, alınan tüm kiralama
teĢviklerinin düĢülmesiyle elde edilen tutar, ve
(c) ġirket tarafından katlanılan tüm baĢlangıçtaki doğrudan maliyetler.
Dayanak varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda ġirket‘e devri makul bir Ģekilde kesinleĢmediği sürece,
ġirket kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten dayanak varlığın yararlı ömrünün sonuna
kadar amortismana tabi tutmaktadır.
Kullanım hakkı varlıkları değer düĢüklüğü değerlendirmesine tabidir.
Kira Yükümlülükleri
ġirket kira yükümlülüğünü kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte ödenmemiĢ olan kira ödemelerinin bugünkü
değeri üzerinden ölçmesi gerekmektedir.
Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri, dayanak
varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte
ödenmemiĢ olan aĢağıdaki ödemelerden oluĢur:
(a) Sabit ödemeler,
(b) Ġlk ölçümü kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks veya
orana bağlı değiĢken kira ödemeleri,
(c) Kalıntı değer taahhütleri kapsamında ġirket tarafından ödenmesi beklenen tutarlar
(d) ġirket‘in satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun
kullanım fiyatı ve
(e) Kiralama süresinin ġirket‘in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda,
kiralamanın sonlandırılmasına iliĢkin ceza ödemeleri.
Bir endekse veya orana bağlı olmayan değiĢken kira ödemeleri, ödemeyi tetikleyen olayın veya koĢulun
gerçekleĢtiği dönemde gider olarak kaydedilmektedir.
ġirket kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiĢ iskonto oranını, kiralamadaki zımnî faiz oranının
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise ġirket‘in
yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirlemektedir.
ġirket kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten sonra, kira yükümlülüğünü aĢağıdaki Ģekilde ölçer:
(a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak Ģekilde artırır, ve
(b) Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak Ģekilde azaltır.
Buna ek olarak, kiralama süresinde bir değiĢiklik, özü itibariyle sabit kira ödemelerinde bir değiĢiklik veya
dayanak varlığı satın alma opsiyonuna iliĢkin yapılan değerlendirmede bir değiĢiklik olması durumunda,
finansal kiralama yükümlülüklerinin değeri yeniden ölçülmektedir.
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2.4 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) DeğiĢiklikler (Devamı)
i) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiĢiklik ve yorumlar (Devamı)
Kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düĢükdeğerli olduğu kiralamalar
ġirket var olması durumunda, kısa vadeli kiralama kayıt muafiyetini, kısa vadeli makine ve teçhizat kiralama
sözleĢmelerine uygulamaktadır (yani, baĢlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi
olan ve bir satın alma opsiyonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düĢük değerli varlıkların
muhasebeleĢtirilmesi muafiyetini, kira bedelinin düĢük değerli olduğu düĢünülen ofis ekipmanlarına da
uygulamaktadır. Kısa vadeli kiralama sözleĢmeleri ve düĢükdeğerli varlıkların kiralama sözleĢmeleri, kiralama
süresi boyunca doğrusal yönteme göre gider olarak kaydedilir.
TMS 28 “ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢOrtaklıklarındaki Yatırımlar”da yapılan değiĢiklikler (DeğiĢiklikler)
KGK Aralık 2017‘de, TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında değiĢikliklerini
yayınlamıĢtır. Söz konusu değiĢiklikler, iĢtirak veya iĢ ortaklığındaki net yatırımın bir parçasını oluĢturan
iĢtirak veya iĢortaklığındaki uzun vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları uygulayan iĢletmeler için
açıklık getirmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢOrtaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca muhasebeleĢtirilen
iĢtiraklerdeki ve iĢortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu değiĢiklikle KGK, TFRS 9‘un
sadece Ģirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleĢtirdiği yatırımları kapsam dıĢında bıraktığına açıklık
getirmektedir. ĠĢletme, TFRS 9‘u, özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirmediği ve özü itibari ile ilgili
iĢtirak ve iĢ ortaklıklarındaki net yatırımın bir parçasını oluĢturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere
iĢtirak ve iĢ ortaklıklarındaki diğer yatırımlara uygulanmaktadır.
Söz konusu değiĢiklik ġirket için geçerli değildir ve ġirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıĢtır.
TFRYK 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına ĠliĢkin Belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, ―TMS12 Gelir Vergileri‖nde
yer alan muhasebeleĢtirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir.
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:
(a) iĢletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) iĢletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmıĢ olduğu
varsayımları;
(c) iĢletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamıĢ vergi zararlarını,
kullanılmamıĢ vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve
(d) iĢletmenin bilgi ve koĢullardaki değiĢiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır.
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır Söz konusu yorumun
ġirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır.
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2.4 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) DeğiĢiklikler (Devamı)
i) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiĢiklik ve yorumlar (Devamı)
Yıllık ĠyileĢtirmeler - 2015–2017 Dönemi
KGK Ocak 2019‘da aĢağıda belirtilen standartları değiĢtirerek, TFRS Standartları‘nın 2015-2017 dönemine
iliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmelerini yayınlamıĢtır:
TFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri ve TFRS 11 MüĢterek AnlaĢmalar — TFRS 3‘teki değiĢiklikler bir Ģirketin
müĢterek faaliyet olarak muhasebeleĢtirdiği iĢletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili iĢletmede kontrol
öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. TFRS 11‘deki değiĢiklikler bir
Ģirketin müĢterek faaliyet olarak muhasebeleĢtirdiği iĢletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili iĢletmede
kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık getirmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri — DeğiĢiklikler, temettülere (kar dağıtımı) iliĢkin tüm gelir vergisi etkilerinin,
vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleĢtirilmesi gerektiği konusuna açıklık
getirmektedir.
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri — DeğiĢiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır duruma
geldikten sonra ödenmemiĢözel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili borcun Ģirketin genellikle genel
borçlanmalarındaki aktifleĢtirme oranını belirlerken borçlandığı fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık
getirmektedir.
DeğiĢiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Söz konusu
değiĢikliklerin ġirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır.
Planda Yapılan DeğiĢiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (TMS 19 DeğiĢiklikler)
KGK Ocak 2019‘de TMS 19 DeğiĢiklikler ―P
landa Yapılan DeğiĢiklik, Küçülme veya Yerine Getirme‖‘yi
yayınlamıĢtır. DeğiĢiklik; planda yapılan değiĢiklik, küçülme veya yerine getirme gerçekleĢtikten sonra yıllık
hesap döneminin kalan kısmı için tespit edilen hizmet maliyetinin ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal
varsayımları kullanarak hesaplanmasını gerektirmektedir.
Söz konusu değiĢiklik ġirket için geçerli değildir ve ġirket finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıĢtır.
Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (TFRS 9 DeğiĢiklik)
Bazı erken ödenebilir finansal varlıkların iĢletme tarafından itfa edilmiĢ maliyetinden ölçülebilmeleri için
TFRS 9 Finansal Araçlar‘da ufak değiĢiklikler yayınlamıĢtır.
TFRS 9‘u uygulayan iĢletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarar
yansıtılan varlık olarak ölçmektedir. DeğiĢikliklerin uygulanması ile belirli koĢulların sağlanması durumunda,
iĢletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiĢ maliyetinden ölçebilmektelerdir .
Söz konusu değiĢiklik ġirket için geçerli değildir ve ġirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıĢtır.
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2.4 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) DeğiĢiklikler (Devamı)
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiĢ veerken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıĢ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe
girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulanmaya baĢlanmamıĢ yeni standartlar, yorumlar ve değiĢiklikler
aĢağıdaki gibidir. ġirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiĢiklikleri yapacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı ĠĢ
letmenin ĠĢtirak veya ĠĢOrtaklığına Yaptığı Varlık SatıĢları veya
Katkıları - DeğiĢiklik
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araĢtırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiĢtirilmek üzere,
Aralık 2017‘de TFRS 10 ve TMS 28‘de yapılan söz konusu değiĢikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak
ertelemiĢtir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. ġirket söz konusu değiĢikliklerin etkilerini,
bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir.
TFRS 17 – Yeni Sigorta SözleĢmeleri Standardı
KGK ġubat 2019‘da, sigorta sözleĢmeleri için muhasebeleĢtirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan
kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17‘yi yayımlamıĢtır. TFRS 17 hem sigorta sözleĢmelerinden
doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem
boyunca muhasebeleĢtirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında
baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart ġirket için
geçerli değildir ve ġirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
ĠĢ
letmenin tanımlanması (TFRS 3 DeğiĢiklikleri)
KGK Mayıs 2019‘da TFRS 3 ‗ĠĢletme BirleĢmeleri‘nde yer alan iĢletme tanımına iliĢkin değiĢiklikler
yayımlamıĢtır. Bu değiĢikliğin amacı, bir iĢletmenin iĢletme birleĢimi olarak mı yoksa bir varlık edinimi olarak
mı muhasebeleĢtirileceğini belirlemeye yardımcı olmaktadır.
DeğiĢiklikler aĢağıdaki gibidir:
ĠĢletme için minimum gereksinimlerin netleĢtirilmesi;
Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması;
ĠĢletmelerin edinme sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı uygulama rehberi eklenmesi;
ĠĢletmenin ve çıktıların tanımlarını sınırlandırmak ve isteğe bağlı bir gerçeğe uygun değer konsantrasyon testi
yayımlamak.
DeğiĢiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya
izin verilmektedir.
DeğiĢiklik ġirket için geçerli değildir ve ġirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
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(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġK
ĠN ESASLAR (Devamı)
2.4 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) DeğiĢiklikler (Devamı)
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiĢ veerken uygulamaya konulmayan standartlar (Devamı)
Önemliliğin Tanımı (TMS 1 ve TMS 8 DeğiĢiklikleri)
Haziran 2019'da KGK, ―
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu‖ ve ―T
MS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar‖ standartlarında değiĢiklikler yapmıĢtır. Bu değiĢikliklerin amacı,
―öne
mlilik‖ tanımını standartlar arasında uyumlu hale getirmek ve tanımın belirli kısımlarını açıklığa
kavuĢturmaktır. Yeni tanıma göre, bilginin saklanması, hatalı olması veya verilmemesi durumunda finansal
tabloların birincil kullanıcıların bu tablolara dayanarak verdikleri kararları etkileyebileceği varsayılabilirse,
bilgi önemlidir. DeğiĢiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine, büyüklüğüne veya her ikisine bağlı olacağını
açıklamaktadır. ġirketler bilginin tek baĢına veya baĢka bilgiler ile birlikte kullanıldığında finansal tablolar
üzerinde ki etkisinin önemliliği değerlendirmek ile yükümlüdür.
DeğiĢiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya
izin verilmektedir.
ġirket, genel olarak bilanço ve özkaynak üzerinde önemli bir etki beklememektedir.
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7‘deki DeğiĢiklikler-Gösterge Faiz Oranı Reformu
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere
TFRS 9 ve TMS 39‘da gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak dört temel konuda kolaylaĢtırıcı uygulamalar
sağlanmıĢtır. Bu uygulamalar riskten korunma muhasebesi ile ilgili olup, özetle;
- ĠĢlemlerin gerçekleĢme ihtimalinin yüksek olmasına iliĢkin hüküm,
- Ġleriye yönelik değerlendirmeler,
- Geriye dönük değerlendirmeler ve
- Ayrı olarak tanımlanabilir risk bileĢenleridir.
TFRS 9 ve TMS 39‘da yapılan değiĢikliğe iliĢkin uygulanan istisnaların, TFRS 7 deki düzenleneme uyarınca
finansal tablolarda açıklanması amaçlanmaktadır.
iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıĢ fakat KGK tarafından
yayınlanmamıĢ yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar
UMSK tarafından yayımlanmıĢ fakat henüz KGK tarafından TFRS‘ye uyarlanmamıĢ / yayınlanmamıĢ yeni
standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarında değiĢiklikler bulunmamaktadır.
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġK
ĠNESASLAR (Devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
ġirket, hasılatın muhasebeleĢtirilmesinde TFRS 15 ―
MüĢteri sözleĢmelerinden doğan hasılat‖ standardına
uygun olarak aĢağıda yer alan beĢaĢamalı modeli kullanmaya baĢlamıĢtır.
• MüĢteriler ile yapılan sözleĢmelerin tanımlanması
• SözleĢmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması
• SözleĢmelerdeki iĢlem bedelinin belirlenmesi
• ĠĢlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması
• Hasılatın muhasebeleĢtirilmesi
ġirket, ancak aĢağıdaki Ģartların tamamının karĢılanması durumunda, müĢteriyle yapılan bir sözleĢmeyi hasılat
olarak muhasebeleĢtirir:
(a) SözleĢmenin tarafları sözleĢmeyi (yazılı, sözlü veya diğer ticari teamüllere uygun olarak) onaylamıĢ ve
kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiĢtir,
(b) ġirket, devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını tanımlayabilmektedir,
(c) ġirket, devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koĢullarını tanımlayabilmektedir,
(d) SözleĢme özü itibariyle ticari niteliktedir,
(e) ġirket‘in müĢteriye devredilecek mal veya hizmetler karĢılığında hak kazanacağı bedeli tahsil edecek olması
muhtemeldir. ġirket bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken, sadece
müĢterinin bu bedeli vadesinde ödeme kabiliyetini ve niyetini dikkate alır. ġirket‘in tahsiline hak kazanacağı
bedel, müĢterisine bir fiyat avantajı teklif etmesi nedeniyle, sözleĢmede belirtilen fiyattan düĢükolabilir.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiĢ amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düĢülmesi ile
bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.
Arsalar dıĢında, maddi duran varlıkların maliyet veya yeniden değerlenmiĢ tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arsalar için sınırsız
ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
Maddi duran varlıkların, cari ve karĢılaĢtırmalı dönemde tahmin edilen faydalı ekonomik ömürleri aĢağıdaki
gibidir:
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġK
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2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Yeraltı yer üstü düzenleri
Binalar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Tesis, Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar

31.12.2019
6-7
4-50
50
4-15
4-5
4-15

31.12.2018
6-7
10-50
50
4-15
4-5
4-15

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleĢtirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini geniĢleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini
faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Yeniden değerlenmiĢ tutarıyla ölçülen bir maddi duran varlık kalemine iliĢkin özkaynaklardaki yeniden
değerleme ve ölçüm kazançları, ilgili varlık bilanço dıĢı bırakıldığında doğrudan geçmiĢ yıllar karlarına
aktarılır. Aynı durum varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması durumunda da geçerlidir.
Maliyet değeriyle ölçülen maddi duran varlıkların elden çıkarılması veya hizmetten alınması sonucu oluĢan
kazanç veya kayıp satıĢhasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde
ilgili yatırım faaliyetleri gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın alımdan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluĢan maliyetler üzerinden aktifleĢtirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (3 - 5 yıl)
itfaya tabi tutulur (Not 13). Maddi olmayan duran varlıklara ait itfa payı giderleri gelir tablosunda genel
yönetim giderleri içinde gösterilir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iĢlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller ―Yat
ırım
Amaçlı Gayrimenkuller‖ olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet yöntemi kullanılarak
finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer
esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüĢmesi durumunda kullanımdaki değiĢikliğin
gerçekleĢtiği tarihe kadar TMS 16 ―
Maddi Duran Varlıklar‖ standardı uygulanır. TMS 16‘ya göre hesaplanmıĢ
olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık
TMS 16‘ya göre yapılmıĢbir yeniden değerleme gibi iĢleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile
iliĢkilendirilir.
Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiĢimden kaynaklanan
kazanç veya kayıp, oluĢtuğu dönemde kâr veya zarar ile iliĢkilendirilmektedir. Eğer varlığın değeri yeniden
değerleme sonucunda azalmıĢsa, bu azalma gider olarak muhasebeleĢtirilir. Ancak, bu azalıĢ diğer kapsamlı
gelirde bu varlıkla ilgili olarak yeniden değerleme fazlasındaki her tür alacak bakiyesinin kapsamı ölçüsünde
muhasebeleĢtirilmelidir (Not 13).
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2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
ġirket, tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her bilanço tarihinde söz konusu varlığa iliĢkin
değer düĢüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge
mevcutsa, o varlığın defter değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade
eden geri kazanılabilir değeri ile karĢılaĢtırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten
herhangi bir birimin defter değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer
düĢüklüğü meydana gelmiĢtir. Bu durumda oluĢan değer düĢüklüğü zararları kar veya zarar tablosunda
muhasebeleĢtirilir.
Değer düĢüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değerinde meydana gelen artıĢ,
önceki yıllarda değer düĢüklüğünün finansal tablolara alınmamıĢolması halinde oluĢacak olan defter değerini
aĢmamalıdır. Değer düĢüklüğünün iptali kar veya zarar tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleĢebilir değer ya da maliyet bedelinden düĢük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı
ortalama maliyet yöntemi ile hesaplanmaktadır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluĢturan unsurlar direkt
malzeme, direkt iĢçilik ve normal kapasiteye göre genel üretim giderleridir. Net gerçekleĢebilir değer, olağan
ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için
gerekli satıĢ maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır (Not 9).
Finansal Araçlar
i. Muhasebeleştirme ve ilk ölçüm
Ticari alacaklar finansal tablolara ilk defa oluĢtukları zaman alınırlar. Diğer tüm finansal varlıklar ve finansal
yükümlülükler, ġirket finansal araca iliĢkin sözleĢme hükümlerine taraf olduğunda muhasebeleĢtirilir.
Önemli bir finansman bileĢeni içeren ticari alacaklar dıĢındaki bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk
defa finansal tablolara alınırken gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve gerçeğe uygun değer değiĢimleri kâr
veya zarara yansıtılanlar dıĢındaki kalemlerin edinimiyle veya ihracıyla doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem
maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir.
ii. Yeniden sınıflandırma ve sonraki muhasebeleştirme
Finansal varlıklar –1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli politika
Ġlk kayıtlara alınırken finansal varlıklar, itfa edilmiĢmaliyetinden ölçülen, gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer
kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen (―FV
OCI‖) – özkaynak yatırımları ve gerçeğe uygun değer değiĢimi kar
veya zarara yansıtılarak ölçülen (―F
VTPL‖) olarak sınıflandırılırlar.
ġirket‘in finansal varlıkların yönetiminde kullandığı iĢmodelinin değiĢtiği durumlar hariç, finansal varlıklar ilk
muhasebeleĢtirilmelerinden sonra yeniden sınıflanmazlar; iĢ modeli değiĢikliği durumunda ise, değiĢikliğin
akabinde takip eden raporlama döneminin ilk gününde finansal varlıklar yeniden sınıflanırlar.
Bir finansal varlık, aĢağıda belirtilen koĢulların her iki Ģartı birden sağlaması durumunda ve gerçeğe uygun
değer değiĢimi kar ya da zarara yansıtılan finansal varlık kategorisinde tanımlanmamıĢsa, itfa edilmiĢmaliyeti
üzerinden ölçülür:
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Finansal Araçlar(devamı)
- Finansal varlığın, sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iĢ modeli kapsamında
elde tutulması,
- Finansal varlığa iliĢkin sözleĢme Ģartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına yol açması.
ġirket, ticari amaçla elde tutulmayan bir özkaynak yatırımının ilk defa finansal tablolara alınmasında, gerçeğe
uygun değerindeki sonraki değiĢikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir
tercihte bulunulabilir. Bu seçim her yatırım için ayrı ayrı yapılır.
Ġtfa edilmiĢ maliyetinden veya yukarıda açıklandığı Ģekilde gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire
yansıtılarak ölçülmeyen bütün finansal varlıklar gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılarak
ölçülür. Bu bütün türev finansal varlıkları ve gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak
ölçülen özkaynak yatırımlarını kapsar.
Ġlk defa finansal tablolara alınması sırasında bir finansal varlığın geri dönülemez bir Ģekilde gerçeğe uygun
değer değiĢimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanması mümkündür. Ancak bunun için bu
tanımlamanın, aksi halde ortaya çıkacak muhasebe uyumsuzluğu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde
azaltması gerekir.
Finansal varlıklar: ĠĢmodelinin değerlendirilmesi - 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli politika
ġirket, iĢ modelinin amaçları konusunda değerlendirmelerini finansal varlığın tutulduğu portföy seviyesinde
yapar çünkü bu iĢin nasıl yönetildiğini ve yönetime bilginin hangi yöntemlerle sağlandığını en iyi Ģekilde
yansıtmaktadır. Yönetime sağlanan bilgiler aĢağıdakileri içerir:
- Portföy için belirlenen politika ve amaçlar ve bu politikaların uygulamada nasıl hayata geçirildiği. Bu
politikalar, yönetimin stratejisinin sözleĢmeye bağlı faiz geliri kazanmaya odaklanıp odaklanmadığı, belirli bir
faiz oranı profilini devam ettirilip ettirilmediği, finansal varlıkların sürelerinin herhangi bir finansal
yükümlülüğe veya beklenen nakit çıkıĢlarına eĢleĢtirilip eĢleĢtirilmediği ya da varlıkların satıĢısüresince nakit
akıĢlarının gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediği gibi analizleri içerir;
Finansal varlıklar: ĠĢmodelinin değerlendirilmesi - 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli politika (devamı)
- Portföy performansının nasıl değerlendirildiği ve ġirket yönetimine nasıl raporlandığı;
- ĠĢ modelinin (iĢ modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların) performansını etkileyen riskler ve
özellikle bu risklerin yönetim Ģekli ve
- ġirket yöneticilerine verilen ilave ödemelerin nasıl belirlendiği (örneğin, ilave ödemelerin yönetilen
varlıkların gerçeğe uygun değerine göre mi yoksa tahsil edilen sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarına göre mi
belirlendiği); ve
- Önceki dönemlerde yapılan satıĢların sıklığı, değeri, zamanlaması ve nedeni ile gelecekteki satıĢ beklentileri.
Üçüncü taraflarla yapılan ve varlıkların finansal tablo dıĢı bırakılması için gerekli kıstasları taĢımayan devir
iĢlemleri satıĢolarak değerlendirilmez.
Gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen finansal varlıklar
gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılan olarak ölçülür.
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2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar(devamı)
Finansal varlıklar: SözleĢmeden kaynaklanan nakit akıĢlarının ―s
adece anapara ve faiz ödemeleri‖ olup
olmadığının değerlendirilmesi - 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olan politika
Anapara, finansal varlığın ilk defa finansal tablolara alınması sırasındaki gerçeğe uygun değeri olarak
tanımlanmaktadır. Faiz, paranın zaman değeri, belirli bir zaman dilimine iliĢkin anapara bakiyesine ait kredi
riski, diğer temel borç verme risk ve maliyetleri (örneğini likidite riski ve yönetim maliyetleri) ile kâr
marjından teĢekkül eder.
SözleĢmeden kaynaklanan nakit akıĢlarının ―s
adece anapara ve faiz ödemeleri‖ olup olmadığının
değerlendirilmesinde, ġirket, ilgili aracın sözleĢme Ģartlarını dikkate alır. Finansal varlığın sözleĢmeye bağlı
nakit akıĢlarının zamanlamasını veya miktarını, bu tanıma uymasını engelleyebilecek oranda değiĢtirebilecek
bir sözleĢme Ģartı içerip içermediği değerlendirmeye dahil edilir. Bu değerlendirmeler yapılırken ġirket
aĢağıdakileri dikkate alır:
- nakit akıĢlarının zamanlamasını veya tutarını değiĢtirebilecek Ģarta bağlı olaylar;
- erken ödeme ve uzatma seçenekleri;
- ve belirli bir varlık üzerinde ġirket‘in nakit akıĢlarına hak iddia etmesini kısıtlayabilecek Ģartlar (örneğin rücu
edilemez özellikler).
Erken ödeme, büyük ölçüde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerinden
oluĢuyorsa (peĢin ödenen tutarlar, sözleĢme vadesinden önce sonlandırıldığı için makul bir bedel içerebilir),
erken ödeme özelliği ―s
adece anapara ve faiz ödemeleri‖ kriteriyle uyumludur.
Buna ek olarak, sözleĢmeye bağlı nominal değeri üzerinden primli veya iskontolu olarak alınan bir finansal
varlık için, büyük ölçüde sözleĢmeye bağlı nominal değeri ve tahakkuk eden (ancak ödenmemiĢ olan) faizi
yansıtan (peĢin ödenen tutarlar, sözleĢme vadesinden önce sonlandırıldığı için makul bir bedel içerebilir) erken
ödemelere izin veren ya da gerekli kılan bir sözleĢme Ģartı, erken ödeme özelliğinin gerçeğe uygun değerinin
ilk kayıtlara alma sırasında önemsiz olması durumunda, ―s
adece anapara ve faiz ödemeleri‖ kriteriyle uyumlu
olarak muhasebeleĢtirilir.
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Finansal Araçlar(devamı)
Finansal varlıklar: Sonraki muhasebeleĢtirme ve kazanç ve kayıplar – 1 Ocak 2018‘den itibaren geçerli politika
Gerçeğe uygun değer
değiĢimi
kar
veya
zarara
yansıtılarak
ölçülen
finansal
varlıklar

Gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal
varlıklar türevlerden oluĢmaktadır. Bu varlıklar sonraki muhasebeleĢtirmede
gerçeğe uygun değerlerinden ölçülürler. Net kazanç ve kayıplar, faiz gelirleri de
dahil olmak üzere, kar veya zararda muhasebeleĢtirilir.

Gerçeğe uygun değer
değiĢimi
kar
veya
zarara
yansıtılarak
ölçülen
özkaynak
yatırımları

Kar veya zarara yansıtılan gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümlenen sermaye
yatırımlarının sonraki muhasebeleĢtirilmeleri gerçeğe uygun değer üzerinden
yapılır. Faiz veya temettü gelirleri dahil olmak üzere net kazanç ve zararlar kar
veya zararda muhasebeleĢtirilir.

Ġtfa edilmiĢmaliyetinden ölçülen finansal varlıklar nakit ve nakit benzerleri, ticari
alacaklar, diğer alacaklar ve diğer varlıklardan oluĢmaktadır. Bu varlıkların
Ġtfa
edilmiĢ sonraki muhasebeleĢtirmeleri, etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiĢmaliyet üzerinden
maliyetlerinden ölçülen yapılır. Ġtfa edilmiĢ maliyetler değer düĢüklüğü zararlarını içerir. Faiz gelirleri,
yabancı para çevirim kar ve zararları ve değer düĢüklüğü kar veya zararda
finansal varlıklar
muhasebeleĢtirilir. Finansal tablo dıĢı bırakma sırasında oluĢan kazanç veya
kayıplar kar veya zararda muhasebeleĢtirilir.

Finansal yükümlülükler
SözleĢmeye dayalı yükümlülüklerinin yerine getirildiği, iptal veya feshedildiği durumlarda; ġirket, söz konusu
finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. SözleĢmeye bağlı hükümler değiĢtirildiğinde ve yeniden
yapılandırılmıĢyükümlülüğün sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarında önemli bir değiĢiklik söz konusuysa, ġirket,
finansal yükümlülüğü kayıtlardan çıkarır ve yeni bir finansal yükümlülük yeniden yapılandırılmıĢhükümlere
göre, gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınır. Ortadan kalkan finansal yükümlülüğün defter değeri ile bu
yükümlülüğe iliĢkin olarak ödenen tutar (devredilen her türlü nakit dıĢı varlık veya üstlenilen her türlü
yükümlülük de dâhil) arasındaki fark, kâr veya zarar olarak finansal tablolara alınır.
Netleme
ġirket, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleĢtirme için yasal bir hakkı olduğunda ve
iĢlemi net bazda gerçekleĢtirmek veya varlığın gerçekleĢmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eĢzamanlı
yapma niyetinin bulunması durumunda netleĢtirmekte ve net tutarı finansal tablolarında göstermektedir.
Finansal varlıklar - 1 Ocak 2018 öncesi geçerli olan politika
Türev Olmayan Finansal Varlıklar
Sınıflandırma
ġirket, finansal varlıklarını krediler ve alacaklar Ģeklinde sınıflandırmıĢtır. Sınıflandırma, finansal varlıkların
alınma amaçlarına göre yapılmıĢtır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları veya
oluĢtukları tarihte yapar. Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada iĢlem
görmeyen ve türev olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen
varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Krediler ve alacaklar bilançoda ticari
alacaklar, diğer alacaklar ve nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflandırılırlar.
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Türev Olmayan Finansal Varlıklar (devamı)
MuhasebeleĢtirme
Düzenli olarak alınıp satılan finansal varlıklar, alım satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım satım yapılan
tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe
uygun değerine iĢlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım
hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve ġirket tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal
varlıklar defterlerden çıkartılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ
değerleriyle muhasebeleĢtirilmektedir.
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluĢan ticari alacaklar tahakkuk etmemiĢ finansman
gelirlerinden netleĢtirilmiĢolarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiĢfinansman gelirleri sonrası ticari alacaklar,
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. BelirlenmiĢfaiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin
faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiĢtir.
Finansal tablolarda itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilen ve önemli bir finansman bileĢeni
içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacakların değer düĢüklüğü hesaplamaları kapsamında
―ba
sitleĢtirilmiĢ yaklaĢımı‖ uygulanmaktadır. Söz konusu yaklaĢım ile, ticari alacakların belirli sebeplerle
değer düĢüklüğüne uğramadığı durumlarda (gerçekleĢmiĢdeğer düĢüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara
iliĢkin zarar karĢılıkları ―ö
mür boyu beklenen kredi zararlarına‖ eĢit bir tutardan ölçülmektedir.
Değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmasını takiben, değer düĢüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığından düĢülerek esas
faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir. Ticari iĢlemlere iliĢkin vade farkı gelirleri/giderleri ile kur farkı
kar/zararları, kar veya zarar tablosunda ―Es
as Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler‖ hesabı içerisinde
muhasebeleĢtirilirler.
Değer düĢüklüğü
ġirket, gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılmayan tüm borçlanma araçları için beklenen kredi zararları
(BKZ'ler) için bir karĢılık ayırmaktadır.
BKZ'ler iki aĢamada kayıt edilmektedir.
• 12 aylık BKZ'ler: Raporlama tarihinde, bir finansal araçtaki kredi riskinde ilk defa finansal tablolara
alınmasından bu yana önemli derecede artıĢmeydana gelmemiĢ olması durumunda ġirket söz konusu finansal
araca iliĢkin zarar karĢılığını 12 aylık beklenen kredi zararlarına eĢit bir tutardan ölçer,
• Ömür boyu BKZ'ler: Bir finansal araçtaki kredi riskinin, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana
önemli ölçüde artmıĢ olması durumunda, her raporlama tarihinde, ġirket söz konusu finansal araca iliĢkin zarar
karĢılığını ömür boyu beklenen kredi zararlarına eĢit bir tutardan ölçer.
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar için ġirket, BKZ'lerin hesaplanmasında basitleĢtirilmiĢ yaklaĢım
uygulamaktadır. Bu nedenle, ġirket kredi riskindeki değiĢiklikleri izlememektedir, bunun yerine her raporlama
tarihinde ömür boyu BKZ'lere dayalı bir zarar karĢılığı muhasebeleĢtirmektedir. Beklenen kredi zararları,
geçmiĢ yıllardaki gerçekleĢmiĢ kredi zararı deneyimlerine dayanan bir matris üzerinden, geleceğe yönelik
tahminler de dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
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Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve satın alındıkları tarihte vadeleri 3 ay veya 3 aydan
daha az bir süre kalmıĢolan, nakde kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değiĢikliği riskini taĢımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır (Not 6).
Sermaye
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ihracıyla iliĢkili maliyetler, vergi etkisi
indirilmiĢ olarak tahsil edilen tutardan düĢülerek özkaynaklarda gösterilirler (Not 20).
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Sınıflandırma ve MuhasebeleĢtirme
Türev olmayan finansal yükümlülükler, alındıkları tarihlerde, iĢlem maliyetleri düĢürülmüĢ gerçeğe uygun
değerleri üzerinden kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ
bedelleriyle değerlenir ve iĢlem masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet değeri
arasındaki fark, kar veya zarar tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. ġirket
türev olmayan finansal yükümlülüklerini diğer finansal yükümlülüklere sınıflandırmaktadır. Diğer finansal
yükümlülükler, ticari borçlar, borçlanmalardan ve diğer borçlardan oluĢmaktadır. SözleĢmeye dayalı
yükümlülüklerin yerine getirildiği, iptal ya da feshedildiği durumlarda, ġirket sözkonusu finansal yükümlülüğü
kayıtlardan çıkarır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere iliĢkin yapılması
gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip
dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiĢmaliyetinden ölçülürler (Not 15).
Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile iliĢki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık
kullanıma veya satıĢahazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma
maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
Dönem Vergi Gideri ve ErtelenmiĢVergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiĢ vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar
altında muhasebeleĢtirilen bir iĢlemle ilgili olmaması koĢuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi
takdirde vergi de ilgili iĢlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleĢtirilir.
Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır.
ErtelenmiĢvergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki
geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, iĢletme birleĢmeleri dıĢında, ne ticari ne de mali karı veya
zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınması durumunda ertelenmiĢvergi
varlığı veya yükümlülüğü finansal tablolara alınmaz. ErtelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte
olan veya bilanço tarihi itibarıyla yürürlükteki vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi
varlığının gerçekleĢeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları
üzerinden hesaplanır.
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ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır (Not 18).
Vergi Riski
Dönem vergi gideri ile ertelenmiĢ vergi gideri tutarları belirlenirken, ġirket belirsiz vergi pozisyonlarını ve
ödenmesi gerekecek ek vergi ve faiz yükümlülüğü olup olmadığını dikkate almaktadır. ġirket, vergi kanunu ve
geçmiĢ tecrübelerine dayanarak yaptığı değerlendirmelerde vergi incelemesinden geçmemiĢ dönemler için
vergi karĢılıklarının yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu değerlendirme gelecekteki olaylarla ile ilgili birçok
mesleki kanaat içerebilir ve tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. ġirket‘in mevcut vergi yükümlülüğünün
yeterliliği ile ilgili mesleki kanaatini değiĢtirecek yeni bilgiler ortaya çıkması durumunda vergi
yükümlülüğündeki bu değiĢim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi giderini etkileyecektir.
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar
Ücretli izin karĢılığı, Türk ĠĢKanunu uyarınca personelin hak kazanıp kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait
ücreti ifade eder. Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‘in Türk ĠĢ Kanunu uyarınca personelin emekliye
ayrılmasından doğacak gelecekteki olası TMS 19‘a göre yükümlülüklerinin tahmini toplam karĢılığının
bugünkü değerini ifade eder (Not 19).
Gelirin Kaydedilmesi
ġirket TFRS 15‘i 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulamaya baĢlamıĢtır. TFRS 15‘e göre muhasebe
politikalarının detayları ve değiĢikliklerin etkileri Dipnot 2.3.1‘de açıklanmıĢtır.
KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar
a) KarĢılıklar
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda
finansal tablolarda karĢılık ayrılır.
KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karĢılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için
gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. KarĢılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluĢan faiz oranı ile söz
konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve
gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.
KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir (Not 22).
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KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar (devamı)
b) KoĢullu Varlık ve Borçlar
KoĢullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip
gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Ekonomik faydanın iĢletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koĢullu varlıkla ilgili olarak finansal
tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın iĢletmeye gireceğinin kesinleĢmesi durumundaysa,
söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değiĢikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır (Not 22).
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini
nakit giriĢlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
ĠliĢkili Taraflar
AĢağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf ġirket ile iliĢkili sayılır:
i) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
- ġirket‘i kontrol etmesi, ġirket tarafından kontrol edilmesi ya da
- ġirket ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iĢ dalındaki bağlı
ortaklıklar dahil olmak üzere);
- ġirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya ġirket üzerinde ortak kontrole
sahip olması;
ii) Tarafın, ġirket‘in bir iĢtiraki olması;
iii) Tarafın, ġirket‘in ortak giriĢimci olduğu bir iĢ ortaklığı olması;
iv) Tarafın, ġirket‘in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
v) Tarafın, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
vi) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (iv) ya da (v) maddelerinde
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir iĢletme
olması; veya
vii) Tarafın, iĢletmenin ya da iĢletme ile iliĢkili taraf olan bir iĢletmenin çalıĢanlarına iĢten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması gerekir.
ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlem, iliĢkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir (Not 3).
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Pay BaĢına Kazanç
Kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, dönem karının ilgili yıl içinde mevcut hisselerin
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye‘deki Ģirketler mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları
hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (―b
edelsiz hisseler‖) sermayelerini arttırabilir. Pay baĢına kazanç
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay baĢına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak
dikkate alınması suretiyle elde edilir (Not 32).
Nakit AkıĢ Tablosu
ġirket, net varlıklarındaki değiĢimleri, finansal yapısını ve nakit akıĢlarının tutar ve zamanlamasında değiĢen
Ģartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, finansal
tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akıĢtablosu düzenlemektedir. Döneme iliĢkin nakit akıĢları iĢletme,
yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları ġirket‘in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢlarını
gösterir. Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akıĢları, ġirket‘in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akıĢlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akıĢları,
ġirket‘in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Temettü Borçları
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal
tablolara yansıtılır.
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
ġirket, bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme
gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde
finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Not 35).
Kiralama ĠĢ
lemleri
Kiracı durumunda Şirket
ġirket, sözleĢmenin baĢlangıcında bir sözleĢmenin kiralama sözleĢmesi olması ya da kiralama Ģartlarını
içermesi durumunu değerlendirir. ġirket, kısa vadeli kiralamalar (12 ay veya daha az süreli kira dönemi
bulunan kiralamalar) ve düĢükdeğerli varlıkların kiralaması haricinde kiracısı olduğu tüm kira sözleĢmelerine
iliĢkin kullanım hakkı varlığı ve ilgili kiralama yükümlülüğünü muhasebeleĢtirmektedir. Kiralanan varlıklardan
elde edilen ekonomik faydalarının kullanıldığı zamanlama yapısını daha iyi yansıtan baĢka bir sistematik
temelin bulunmaması durumunda bu kiralamalar için ġirket, kira ödemelerini kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile faaliyet gideri olarak muhasebeleĢtirir.
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Ġlk muhasebeleĢtirmede kiralama yükümlülükleri, sözleĢme baĢlangıç tarihinde ödenmemiĢ olan kira
ödemelerinin kiralama oranında iskonto edilip bugünkü değeri üzerinden muhasebeleĢtirilir. Bu oranın önceden
belirtilmemiĢ olması halinde ġirket, kendi tespit edeceği alternatif borçlanma oranını kullanır.
Kiralama yükümlülüğünün ölçümüne dahil edilen kira ödemeleri aĢağıdakilerden oluĢur:






sabit kira ödemelerinden (özü itibarıyla sabit ödemeler) her türlü kiralama teĢviklerinin düĢülmesiyle
elde edilen tutar;
bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte bir endeks veya oran
kullanılarak yapılan değiĢken kira ödemeleri;
kiracı tarafından kalıntı değer teminatları altında ödenmesi beklenen borç tutarı;
kiracının ödeme seçeneklerini makul bir Ģekilde uygulayacağı durumlarda ödeme seçeneklerinin
uygulama fiyatı ve
kiralama döneminde kiralama iptal hakkının bulunması halinde kiralama iptalinin ceza ödemesi.

Kiralama yükümlülüğü, finansal durum tablolarında ayrı bir kalem olarak sunulmaktadır. Kiralama
yükümlülükleri sonradan kiralama yükümlülüğü üzerindeki faizin yansıtılması için net defter değeri arttırılarak
(etkin faiz yöntemini kullanarak) ve yapılan kira ödemesini yansıtmak için net defter değeri azaltılarak ölçülür.
ġirket, aĢağıdaki durumlarda kira yükümlülüğünü yeniden ölçer (ve ilgili kullanım hakkı varlığı üzerinde
uygun değiĢiklikleri yapar):
Kiralama dönemi veya bir satın alma seçeneğinin uygulanmasının değerlendirilmesinde değiĢiklik
meydana geldiğinde revize iskonto oranı kullanılarak revize kira ödemeleri iskonto edilerek kiralama
yükümlülüğü yeniden ölçüldüğünde.
 Endeks, oran üzerindeki değiĢiklikler veya taahhüt edilen kalıntı değerdeki beklenen ödeme
değiĢikliği nedeniyle kira ödemelerinde değiĢiklik meydana geldiğinde ilk iskonto oranı kullanılarak yeniden
düzenlenmiĢ kira ödemelerinin iskonto edilip kiralama yükümlülüğü yeniden ölçüldüğünde (kira
ödemelerindeki değiĢiklik değiĢken faiz oranındaki değiĢiklikten kaynaklanıyorsa revize iskonto oranı
kullanılır).
 Bir kiralama sözleĢmesi değiĢtirildiğinde ve kiralama değiĢikliği ayrı bir kiralama olarak
muhasebeleĢtirilmediğinde revize iskonto oranı kullanılarak revize kira ödemeleri iskonto edilip
kiralama yükümlülüğü yeniden düzenlenir.


ġirket, finansal tablolarda sunulan dönemler boyunca bu tür bir değiĢiklik yapmamıĢtır. Kullanım hakkı
varlıkları, karĢılık gelen kiralama yükümlülüğünün, kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte veya öncesinde yapılan
kira ödemelerinin ve diğer doğrudan baĢlangıç maliyetlerinin ilk ölçümünü kapsar. Bu varlıklar sonradan
birikmiĢ amortisman ve değer düĢüklüğü zararları düĢülerek maliyet değerinden ölçülmektedir.
ġirket bir kiralama varlığını demonte etmek ve ortadan kaldırmak, varlığın üzerinde bulunduğu alanı restore
etmek ya da kiralama koĢulve Ģartlarına uygun olarak ana varlığı restore etmek için gerekli maliyetlere maruz
kaldığı durumlarda TMS 36 uyarınca bir karĢılık muhasebeleĢtirilir. Bu maliyetler, stok üretimi için
katlanılmadıkları sürece ilgili kullanım hakkı varlığına dâhil edilir.
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Kullanım hakkı varlıkları, ana varlığın kiralama süresi ve faydalı ömründen kısa olanına gore amortismana tabi
tutulur. Kiralamada ana varlığın sahipliği devredildiğinde ya da kullanım hakkı varlığının maliyetine göre
ġirket, bir satın alma seçeneğini uygulamayı planladığında iliĢkili kullanım hakkı varlığı, ana varlığın faydalı
ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur. Amortisman, kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte baĢlar. Kullanım
hakkı varlıkları, finansal durum tablosunda ayrı bir kalemde sunulur.
Kiraya veren durumunda ġirket
ġirket‘in kiraya veren konumunda olduğu kiralamalar, finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılır. Kiralama Ģartlarına göre tüm mülkiyet riski ve getirilerinin önemli derecede kiracıya
devredilmesi halinde sözleĢme bir finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer tüm kiralamalar faaliyet
kiralaması olarak sınıflandırılır.
ġirket, aracı kiraya veren konumunda olması durumunda, ana kira ve alt kirayı iki ayrı sözleĢme olarak
muhasebeleĢtirir. Alt kira, ana kiradan kaynaklanan kullanım hakkı varlığına iliĢkin olarak, finansal kiralama
veya faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira geliri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
muhasebeleĢtirilir. Faaliyet kiralamasının gerçekleĢmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan
baĢlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dâhil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa
edilir.
Kiracılardan finansal kiralama alacakları, ġirket‘in kiralamalardaki net yatırımının tutarında alacak olarak
muhasebeleĢtirilir.
Kiralama ĠĢlemleri için 31 Aralık 2018 tarihine kadar Uygulanan Muhasebe Politikası Finansal kiralama
iĢlemleri Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Kiralama - kiralayan durumunda ġirket
Finansal kiralama alacakları ġirket‘in kiralamadaki net yatırım tutarı kadar kaydedilir. Finansal kiralama geliri,
ġirket‘in finansal kiralama net yatırımına sabit dönemsel getiri oranı sağlayacak Ģekilde muhasebe dönemlerine
dağıtılır.
Faaliyet kiralamasına iliĢkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleĢtirilir.
Kiralamanın gerçekleĢmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan baĢlangıç maliyetleri kiralanan
varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı kullanılarak aktifleĢtirilir. Kiralayana karĢı olan yükümlülük,
bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir.
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Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalıĢısağlayan anapara
ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz
hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, ġirket‘in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası
kapsamında finansman giderlerinin aktifleĢtirilen kısmı haricindeki bölümü kar veya zarar tablosuna
kaydedilir. KoĢullu kiralar oluĢtukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira iĢleminin gerçekleĢebilmesi için alınan veya
alınacak olan teĢvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir), kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koĢullu
kiralar oluĢtukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Devlet teĢvik ve yardımları
Devlet bağıĢları, bağıĢların alınacağına ve ġirket‘in uymakla yükümlü olduğu Ģartları karĢıladığına dair makul
bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Maliyetlere iliĢkin devlet bağıĢları
ve teĢvikleri karĢılayacakları maliyetlerle eĢleĢtikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir Ģekilde gelir olarak
muhasebeleĢtirilir.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir.
2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
koĢullu varlık ve borçların açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını
etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiĢ tecrübe, diğer faktörler ile o günün koĢullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul
beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut
olaylar ve iĢlemlere iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Kullanılan muhasebe tahminleri 2.5 Muhasebe Politikaları notunda belirtilmiĢtir.
Finansal tabloların TMS‘ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikalarının uygulanması ve
raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen mesleki kanaatler, tahminler ve varsayımlar
yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teĢkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe
tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen gelecek
dönemlerde muhasebeleĢtirilir.
Finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan önemli tahminlerdeki belirsizliklere ve
varsayımlara ait bilgiler aĢağıda açıklanmıĢtır:
1) ġirket maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını Dipnot 2.5 Muhasebe Politikaları notunda yer alan maddi
duran varlık baĢlığı altında belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman ve itfa payı ayırmaktadır,
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġK
ĠNESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
2) ErtelenmiĢvergi varlığı gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluĢmasının muhtemel olduğunun tespiti
halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluĢmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiĢ
vergi varlığı her türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. ġirket‘in gelecek dönemlerde
vergilendirilebilir karının olduğuna dair kullanılan varsayımlar yeterli bulunduğunda ertelenmiĢ vergi varlığı
kaydedilir (Dipnot 18),
3) ġirket, itfa edilmiĢmaliyetinden ölçülen finansal varlıkları için, BKZ'lerin hesaplanmasında basitleĢtirilmiĢ
yaklaĢım uygulamaktadır. Bu nedenle, ġirket kredi riskindeki değiĢiklikleri izlememektedir, bunun yerine her
raporlama tarihinde ömür boyu BKZ'lere dayalı bir zarar indirimi muhasebeleĢtirmektedir. Beklenen kredi
zararları, geçmiĢ yıllardaki gerçekleĢmiĢ kredi zararı deneyimlerine dayanan bir matris üzerinden, geleceğe
yönelik tahminler de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. (Dipnot 8)
3. ĠLĠġ
KĠLĠ ARAF
T
ĠġLEMLERĠ

ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar
Nedim Ergin
Toplam

31.12.2019
2.331.709
2.331.709

31.12.2018
5.305.574
5.305.574

1 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 2018 dönemleri içerisinde 529.335 TL tutarında (31.12.2018:424.480 TL) üst
yönetime sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret ödemelerini içermektedir.
4. Ġġ ORTAKLIKLARI
Bulunmamaktadır (31.12.2018: Bulunmamaktadır).
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bulunmamaktadır (31.12.2018: Bulunmamaktadır).
6. NAKĠT VE NAKĠTBENZERLERĠ
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla kasa ve bankaların detayı aĢağıdadır:

31.12.2019
1.933
1.933
27.442.626
2.609.661
24.832.965
27.444.559

Kasa
-TL
Bankalar
-Vadesiz Mevduat TL
-Vadesiz Mevduat YP
Toplam

31.12.2018
4.561
4.561
9.978.440
621.792
9.356.648
9.983.001

Bloke mevduat bulunmamaktadır.
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla bankalardaki mevduatların kredi riski analizi Dipnot 33‘ te detaylı
olarak açıklanmıĢtır.

24

VASTAġ VALF ARMATÜR SANAYĠ TĠC
ARET A.ġ.
31 ARALIK 2019 TARĠHLĠ FĠNA
NSAL TABLOLARA ĠLĠġK
ĠNDĠPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
7. FĠNANSAL YATIRIMLAR
Bulunmamaktadır (31.12.2018: Bulunmamaktadır).
8. TĠCARĠ ALACAKLAR
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar bakiyeleri aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

31.12.2019

31.12.2018

Alıcılar (*)
Alacak Senetleri (**)
Alacak reeskontu (-)
Eksi: ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı (***)
Toplam

17.034.282
62.307
(189.540)
(1.821.689)
15.085.360

13.485.571
5.050.412
(551.057)
(2.770.094)
15.214.832

(*) 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihler itibariyle alıcılar hesabının detayı aĢağıdadır:

Alıcılar

31.12.2019

31.12.2018

Vadesi 1 Aya Kadar Olan Alacaklar
Vadesi 2 Aya Kadar Olan Alacaklar
Vadesi 6 Aya Kadar Olan Alacaklar
Vadesi 6 Aydan Fazla Olan Alacaklar
Toplam

12.761.698
1.718.834
582.103
1.971.648
17.034.283

4.661.066
3.029.947
1.005.583
4.788.975
13.485.571

TL alacaklar için iskontolamada kullanılan yıllık etkin faiz oranı % 12,73 ‗dür.
(**) 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle alacak senetlerinin vade detayı aĢağıdadır:
Alınan Senetler
Vadesi 1 Aya Kadar Olan Alacaklar
Vadesi 3 Aya Kadar Olan Alacaklar
Toplam

31.12.2019
27.844
34.463
62.307

31.12.2018
2.415.985
2.634.427
5.050.412

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla kredi riski ve yaĢlandırma analizi Dipnot 33‘te detaylı olarak
açıklanmıĢtır.
(***) ġüpheli Ticari Alacakların hareketi aĢağıdaki gibidir:

ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı
Dönem BaĢı
Dönem içindeki artıĢlar
TFRS 9 etkisi
Dönem Ġçinde Yapılan Tahsilatlar (-)
Dönem Sonu Toplam

01.01.-31.12.2019
2.770.094
-(80.413)
(867.992)
1.821.689
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9. STOKLAR
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla stoklar aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:
Ġlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamül
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Toplam

31.12.2019

31.12.2018

9.610.963
8.010.438
7.287.444
719.140
-25.627.986

8.940.667
19.228.519
6.001.939
291.698
36.449
34.499.272

31 Aralık 2019 itibarı ile stoklar üzerinde 21.500.000 TL sigorta teminatı bulunmaktadır. (31.12.2018:
8.000.000 TL)
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle stokların maliyetinin net gerçekleĢebilir değerinden düĢükolmasından dolayı
stoklar üzerinde herhangi bir değer düĢüklüğü karĢılığı bulunmamaktadır.
10. DĠĞER ALACAKLAR VE DĠĞER BORÇLAR
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla diğer borçlar ve alacaklar aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Vergi Dairesi Alacakları
Toplam

31.12.2019
378.278
756.497
1.134.775

31.12.2018
246.050
981.248
1.227.298

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla diğer borçlar bulunmamaktadır.
11. DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR VE DĠĞER KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler
aĢağıdakileri kalemlerden oluĢmaktadır:

Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
Personel avansları
Toplam

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer
Toplam
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31.12.2019

31.12.2018

294.264
271.535
565.799

2.157.002
149.880
2.306.882

31.12.2019

31.12.2018

1.776.804
16.201
1.793.005

1.274.498
13.322
1.287.820
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12. PEġĠNÖDENMĠġ GĠDERLER
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla peĢin ödenmiĢ giderler aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:

Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler

31.12.2019

31.12.2018

Verilen SipariĢ Avansları

782.367

969.016

Gelecek Aylara ait Sigorta Giderleri
Diğer

107.950
--

54.655
16.255

Toplam

890.317

1.039.926

13. MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN
GAYRĠMENKULLER

DURAN

VARLIKLAR

ĠLE YATIRIM

AMAÇLI

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:
Maliyet
Arsa ve Araziler
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Toplam

01.01.2019
882.720
238.200
12.481.660
25.048.928
3.955.219
3.635.913
--46.242.640

GiriĢler
-319.095
1.064.183
2.803.684
550.000
1.626.262
--6.363.224

ÇıkıĢlar
---(66)
(711.434)
(12.450)
--(723.950)

Transfer
---------

31.12.2019
882.720
557.295
13.545.843
27.852.546
3.793.785
5.249.725
--51.881.914

BirikmiĢAmortismanlar (-)
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam

24.814
5.793.964
15.575.145
2.347.960
1.460.850
-25.202.733

31.596
469.507
2.535.400
529.164
662.421
-4.228.088

--(66)
(130.430)
(11.205)
-(141.701)

--------

56.410
6.263.471
18.110.479
2.746.694
2.112.066
-29.289.120

Net

21.039.907
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13. MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN
GAYRĠMENKULLER (Devamı)

DURAN

VARLIKLAR

ĠLE YATIRIM

AMAÇLI

Maliyet
Arsa ve Araziler
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Toplam
BirikmiĢAmortismanlar (-)
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Toplam

01.01.2018
882.720
238.200
11.839.580
22.701.732
2.521.460
2.369.463
40.553.155

GiriĢler
--642.080
2.347.196
1.621.931
1.266.450
5.877.657

ÇıkıĢlar
----(188.172)
-(188.172)

Transfer
--------

31.12.2018
882.720
238.200
12.481.660
25.048.928
3.955.219
3.635.913
46.242.640

8.950
5.317.215
13.599.350
2.048.270
1.374.315
22.348.100

15.864
476.749
1.975.795
487.862
86.535
3.042.805

---(188.172)
-(188.172)

-------

24.814
5.793.964
15.575.145
2.347.960
1.460.850
25.202.733

Net

18.205.055

21.039.907

ġirket‘in yatırım amaçlı gayrimenkulleri aĢağıdadır;
Maliyet
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller(*)
Toplam
BirikmiĢ Amortismanlar (-)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Toplam
Net
Maliyet
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller(*)
Toplam
BirikmiĢ Amortismanlar (-)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Toplam
Net

01.01.2019
5.619.619
5.619.619

GiriĢler
131.297
131.297

ÇıkıĢlar
---

Transfer
---

31.12.2019
5.750.916
5.750.916

455.162
455.162

114.473
114.473

---

---

569.635
569.635

5.164.457

16.824

--

--

5.181.281

01.01.2018
5.572.445
5.572.445

GiriĢler
47.174
47.174

ÇıkıĢlar
---

Transfer
---

31.12.2018
5.619.619
5.619.619

---

455.162
455.162

---

---

455.162
455.162

5.572.445

(407.988)

--

--

5.164.457
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13. MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN
GAYRĠMENKULLER (Devamı)

DURAN

VARLIKLAR

ĠLE YATIRIM

AMAÇLI

(*) ġirket‘in 49.040 m² Tekirdağ Çerkezköy Kartkopu ve 46.125 m² Tekirdağ Çerkezköy Küçükekin
bölgesinde yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerinde 143.732.526 TL (31.12.2018: 31.000.000 TL)
tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde 8.700.000 TL (31.12.2018: 8.700.000
TL) tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır.
Aktif değerler üzerindeki ipotek tutarları Not 22'de açıklandığı gibidir.
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar aĢağıdaki kalemlerden
oluĢmaktadır:

Maddi Olmayan Duran varlıklar
Haklar
BirikmiĢ tĠfa Payı (-)
Toplam

31.12.2019
471.881
(349.798)
122.083

31.12.2018
390.282
(290.145)
100.137

14. FĠNANSAL BORÇLAR
ġirket‘in 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla finansal borcu aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:

Kısa Vadeli Finansal Borçlar
TL Banka kredileri
Yabancı para banka kredileri
Toplam

Faiz Oranı (%)
--

31.12.2019 Faiz Oranı (%)

31.12.2018

380.787
13.301.200 Eurobor+0,65%
13.681.987

93.665
8.107.660
8.201.325

Banka kredilerinin TL ve yabancı para bazında dağılımı aĢağıdadır;

Kısa Vadeli Banka Kredileri

31.12.2019

Döviz Cinsi

TL KarĢılığı

TL Krediler
EUR Krediler
Toplam

31.12.2018
TL KarĢılığı

380.787
13.301.200
13.681.987

93.665
8.107.660
8.201.325

31.12.2019
7.031.387
6.650.600
13.681.987

31.12.2018
93.665
8.107.660
8.201.325

Banka kredilerinin vade bazında dağılımı aĢağıdadır;
Vadesi 3 aya kadar olanlar
Vadesi 3 ay ile 12 ay arası olanlar
Toplam
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15. TĠCARĠ BORÇLAR
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Satıcılar (*)
Borç Senetleri (**)
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Toplam

31.12.2019

31.12.2018

6.049.019
700.000
(139.310)
6.609.709

11.192.799
90.000
(332.476)
10.950.323

(*) 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla satıcıların ortalama vadesi aĢağıdaki gibidir:

31.12.2019
2.841.013
1.620.417
71.847
1.515.742
6.049.019

Vadesi 1 Aya Kadar Olan Ticari Borçlar
Vadesi 2 Aya Kadar Olan Ticari Borçlar
Vadesi 3 Aya Kadar Olan Ticari Borçlar
Vadesi 3 Aydan Fazla Olan Ticari Borçlar
Toplam

31.12.2018
7.171.304
2.965.048
68.769
987.678
11.192.799

(**) 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla ticari borç senetlerinin vadeleri aĢağıdadır:
31.12.2019
Vadesi 1 Aya Kadar Olan Borç Senetleri
-Vadesi 3 Aya Kadar Olan Borç Senetleri
200.000
Vadesi 3-6 Aya Kadar Olan Borç Senetleri
300.000
Vadesi 6-12 Aya Kadar Olan Borç Senetleri
200.000
Toplam
700.000

31.12.2018
90.000
---90.000

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla kredi riski ve yaĢlandırma analizi Dipnot 33‘ te detaylı olarak
açıklanmıĢtır.
16. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla çalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aĢağıdaki
kalemlerden oluĢmaktadır:

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Personele Borçlar
Ödenecek SGK Primleri
KullanılmamıĢ zĠin KarĢılıkları
Toplam

31.12.2019
2.024.988
909.915
164.087
3.098.990

31.12.2018
1.667.179
744.254
-2.411.433

17. ERTELENMĠġ GELĠRLER
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla ertelenmiĢ gelirler aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:
ErtelenmiĢ Gelir
Alınan SipariĢ Avansları (*)
Toplam

31.12.2019
8.499.349
8.499.349

(*) Vana ve aktüatör satıĢları için alınan avanslardan oluĢmaktadır.
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18. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla ödenecek vergi tutarları aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır:

31.12.2019
(4.024.012)
4.024.012
--

Dönem Vergi Gideri
Eksi:PeĢin ödenen vergi ve fonlar
Toplam

31.12.2018
(1.558.679)
1.558.679
--

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla gelir tablosundaki dönem karı vergi yükümlülüğünün detayı
aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır.
31.12.2019
(4.024.012)
577.838
(3.446.174)

Dönem Vergi Gideri
ErtelenmiĢ vergi (gideri)/geliri
Toplam

31.12.2018
(1.558.679)
364.272
(1.194.407)

a) Kurumlar Vergisi
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı raporlama tarihi itibarıyla %22‘dir (2018: %22). 5 Aralık 2017 tarihli ve
30261 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 7061 sayılı ―Baz
ı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖un 91inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‘na eklenen
geçici 10uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait kazançları
üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin % 22 oranıyla hesaplanması gerekmekte ve sonrasında
tekrardan %20 oranı ile vergilendirilmeye devam edilmesi öngörülmektedir. Bu süre zarfında Bakanlar
Kurulu‘na %22 oranını %20 oranına kadar indirme yetkisi verilmiĢtir.
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren dönem itibarıyla, vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla
oluĢan kazançlar üzerinden % 22 (2018: % 22) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu Ģekilde
ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Yapılan Kanun değiĢikliği
ile 2018, 2019 ve 2020 yılları için bu oran % 22 olarak belirlenmiĢtir.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan sahip oldukları taĢınmazlarının satıĢından doğan
kazançların %75‘lik kısmı raporlama tarihi itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061
sayılı kanunla yapılan değiĢiklikle bu oran taĢınmazlar açısından % 75‘ten % 50‘ye indirilmiĢve 2018 yılından
itibaren hazırlanacak vergi beyannamelerinde bu oran taĢınmazlar için % 50 olarak kullanılacaktır.
Türkiye‘deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye‘de
yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında kalan kiĢi ve
kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı
sayılmaz.
ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden % 22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akĢamına 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 ödenmiĢgeçici vergi tutarı kalmıĢise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete
karĢıolan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup edilebilir.
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18. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ(Devam)
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
30 uncu günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beĢyıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iĢlem tespit
edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değiĢebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup edilemez.
1 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 2018 dönemlerine ait ait beklenen ve gerçekleĢen vergi gideri mutabakatı aĢağıdaki
gibidir:
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Vergi öncesi kar
19.817.494
6.504.630
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
443.722
1.189.106
Hesaplanan vergi
4.457.468
1.692.622
Yararlanılan yatırım katkı tutarı
(433.456)
(133.943)
Toplam vergi gideri

4.024.012

1.558.679

b) ErtelenmiĢ Vergi
ġirket, ertelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin KGK tarafından yayımlanan
TMS/TFRS‘ler ve Vergi Usul Kanunu‘na göre hazırlanan yasal finansal tablolar arasındaki farklı
değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ertelenmiĢvergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki
vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aĢağıdaki gibidir.
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b) ErtelenmiĢ Vergi (devamı)
Geçici Farklar
31.12.2019
31.12.2018

ErtelenmiĢVergi
31.12.2019
31.12.2018

ErtelenmiĢVergi aktifi
2.435.452
189.540
332.476
-5.587.745
--2.348.384
16.255
10.909.852

667.458
551.057
86.503
1.423.346
5.331.334
--2.348.384
6.359
10.414.441

535.799
41.700
73.145
-614.652
--133.943
3.576
1.402.815

146.841
121.235
19.031
46.569
266.567
--133.943
1.399
735.584

-139.310
551.057
26.869
1.503.759
-2.220.995

-332.476
252.880
--16.255
601.611

-30.648
121.233
5.911
46.569
-204.361

-73.145
55.634
--3.576
132.355

8.688.857

9.812.830

1.198.454

603.229

- Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm (kayıpları)

595.225

364.272

(17.387)

--

ErtelenmiĢvergi geliri/(gideri)

577.838

364.272

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Alacak reeskont gideri
Önceki dönem reeskont gelir iptali
ġüpheli alacak karĢılığı
Maddi duran varlık amortismanı
Dava karĢılığı
Avanslar ile ilgili karĢılık
Yatırım teĢvik kapsamında fayda sağlanan tutar
Diğer

ErtelenmiĢVergi Pasifi
Maddi Duran Varlıklar

Borç Senetleri ve ticari borçlar reeskontu
Önceki yıl alacak senedi ve ticari alacak reekontu iptali

Konusu kalmayan karĢılıklar
ġüpheli alacak karĢılık iptal geliri
Cari dönem faiz geliri

ErtelenmiĢvergi, net
ErtelenmiĢvergi geliri/(gideri)
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19. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli KarĢılıklar
01.01.-31.12.2019
Kıdem Tazminatı KarĢılığı

31.12.2018

2.271.365

667.458

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde hesaplanmaktadır.
Türk ĠĢKanunu‘na göre, ġirket bir senesini doldurmuĢolan ve ġirket ile iliĢkisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaĢında, erkekler için 60
yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs
2002‘deki mevzuat değiĢikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliĢkin bazı geçiĢ süreci
maddeleri çıkartılmıĢtır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 6.379
TL (31 Aralık 2018: 5.434 TL) ile sınırlandırılmıĢtır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir
fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama Ģartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karĢılığı çalıĢanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. KGK tarafından yayımlanan TMS 19, ġirket‘in kıdem tazminatı
karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Toplam
yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıĢtır:
Toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıĢtır:
31 Aralık 2019
% 3,83
% 92,47

Ġskonto oranı
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı

31 Aralık 2018
% 4,29
% 91,25

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek oranı gösterir.
Kıdem tazminatı karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
01.01.-31.12.2019
1 Ocak itibariyle
667.458
Hizmet maliyeti
1.681.184
Faiz maliyeti
28.623
Aktüeryel Kazanç/Kayıp
(79.031)
Yapılan ödemeler
(26.869)
Dönem Sonu
2.271.365

01.01.-31.12.2018
627.791
172.431
18.415
(56.989)
(94.190)
667.458

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları) dağılımı aĢağıdadır;

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)
Dönem baĢı
Dönem içi artıĢ
ErtelenmiĢ vergi
Dönem Sonu
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20. SERMAYE
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla sermayenin detayları aĢağıda sunulmuĢtur:
Ortaklar

31.12.2019
Tutar

Hatice Ayten Ergin
Güher Ergin
Melis Gözde Yılmaz
Nedim Ergin
Semahat Koçak
Müjde AyĢem Ergin
Ahmet Saroğlu
Safi Kurt
Demir Mehmet Bacik
Tülin Ergin
Uğur Özdemir
Murat Tosun
Siham Rabia Yılmaz
Kaan Ergin
Kadir Ergin
Toplam

3.691.236
3.691.357
2.604.129
10.866.416
7.704.551
3.691.236
400.791
425.744
425.744
106.935
433.510
433.510
5.206.033
159.405
159.405
40.000.000

Net Sermaye

40.000.000

Oran %
9,23
9,23
6,51
27,17
19,26
9,23
1,00
1,06
1,06
0,27
1,08
1,08
13,02
0,40
0,40
100

31.12.2018
Tutar
3.691.236
3.691.357
2.604.129
10.866.416
7.704.551
3.691.236
400.791
425.744
425.744
106.935
433.510
433.510
5.206.033
159.405
159.405
40.000.000

Oran %
9,23
9,23
6,51
27,17
19,26
9,23
1,00
1,06
1,06
0,27
1,08
1,08
13,02
0,40
0,40
100

40.000.000

21. KARDAN AYRILAN KISITLANMIġ YEDEKLER VE GEÇMĠġ YIL KARLARI / ZARARLARI
Türk Ticaret Kanunu‘na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu‘na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin % 20‘sine
ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‘i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiĢsermayenin %
5‘ini aĢan dağıtılan karın %10‘udur. Türk Ticaret Kanunu‘na göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %
50‘sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde
kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen yedeklerin ―
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler‖ içerisinde sınıflandırılması
gerekmektedir. 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeklerin
detayı aĢağıda sunulmuĢtur:

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
Dönem baĢı
Dönem içi transfer
Yasal Yedekler Toplamı
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21. KARDAN AYRILAN KISITLANMIġ YEDEKLER VE GEÇMĠġ YIL KARLARI / ZARARLARI
(Devamı)
Kar Payı Dağıtımı
TTK‘ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleĢmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalıĢanlarına ve pay sahibi dıĢındaki kiĢilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kiĢilere
kardan pay dağıtılamaz.
ġirket 31.12.2019 tarihi itibariyle 2.000.000 TL (2018:2.000.000 TL) tutarında kar dağıtımında bulunmuĢtur.
ġirket‘in 31.12.2019 tarihi itibariyle 3.224.302 TL geçmiĢ yıl karı (2018: 1.882.456 TL geçmiĢ yıl karı)
bulunmaktadır.
22. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
ġirket‘in taahhüt ve Ģarta bağlı yükümlülükleri 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla aĢağıdaki gibidir;
a) Verilen teminat mektupları:
ġarta Bağlı Yükümlülükler
a) Verilen Teminat Mektupları
Türkiye Petrol Rafinerileri A.ġ.
BotaĢ Boru Hatları A.ġ.
Ġstanbul Gaz Dağıtım A.ġ.
Tekfen ĠnĢaat ve Tesisat A.ġ.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
BotaĢ Doğalgaz ĠĢl.ve Piyasa Müd.Ankara
LaSociete Tunisienne Del Electricites
Procurex DıĢTicaret Limited ġirketi
Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.ġ.
Opet Petrolcülük A.ġ.
Egyptian Natural Gas Company
Ġlk ĠnĢaat A.ġ.
Toplam

ABD Doları
5.121
--313.490
---181.500
20.865
---520.976

EUR
-59.655
----17.487
-99.545
-65.116
108.290
350.093

TL
98.280
75.650
81.447
-21.536
8.000
---6.500
--291.412

31.12.2019
TL KarĢılığı
128.699
472.392
81.447
1.862.193
21.536
8.000
116.301
1.078.147
785.976
6.500
433.060
720.193
5.714.444

TL
16.500
--72.750
202.162
291.412

31.12.2019
TL KarĢılığı
16.500
--72.750
5.625.194
5.714.444

Yukarıda verilen teminat mektupları aĢağıdaki bankalardan alınmıĢtır;
Alınan Teminat Mektupları
T-Bank Head Branch
Ziraat Bankası
Halkbank A.ġ. Galata TĠC. ġB.
Garanti Bankası Perpa ġB.
Akbank T.A.ġ. Perpa ġB.
Toplam

ABD Doları
----520.976
520.976
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b)Verilen Teminat Senetleri
Garanti Bankası
T-Bank Head Branch
Ziraat Bankası
Akbank
Toplam

ABD Doları
------

EUR
1.000.000
-1.000.000
1.000.000
3.000.000

TL
830.000
1.000.000
--1.830.000

31.12.2019
7.480.600
1.000.000
6.650.600
6.650.600
21.781.800

ABD Doları
-12.381
--313.490
----264.781
---1.270.500
20.865
-1.882.017

EUR
500.000
-357.930
47.325
------17.487
28.605
16.910
-99.545
-1.067.802

TL
---67.524
-21.536
43.218
12.210
8.000
------6.500
158.988

31.12.2018
TL KarĢılığı
3.014.000
65.135
2.157.602
352.799
1.649.240
21.536
43.218
12.210
8.000
1.392.986
105.412
172.431
101.933
6.683.973
709.826
6.500
16.496.801

TL
28.710
11.335
--118.942
158.987

31.12.2018
TL KarĢılığı
28.710
1.809.337
27.216
258.059
14.373.479
16.496.801

ġarta Bağlı Yükümlülükler
Verilen Teminat Mektupları
Türk Eximbank
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
BotaĢ Boru Hatları A.ġ.
Ġstanbul Gaz Dağıtım A.ġ.
Tekfen ĠnĢaat ve Tesisat A.ġ.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Temsan Türkiye Elektromanyetik San.A.ġ.
BotaĢ Doğalgaz ĠĢl.ve Piyasa Müd.Ankara
Mechanical Engineering Company
LaSociete Tunisienne Del Electricites
Trakya Region Doğalgaz Dağıtım A.ġ.
GaztaĢ Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.ġ.
Procurex DıĢTicaret Limited ġirketi
Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.ġ.
Opet Petrolcülük A.ġ.
Toplam

Alınan Teminat Mektupları
T-BANK Head Branch
Ziraat Bank
Halkbank A.ġ. Galata TĠC. ġB.
Garanti Bankası Perpa ġB.
Akbank T.A.ġ. Perpa ġB.
Toplam

ABD Doları
----1.882.017
1.882.017

EUR
-298.275
4.515
42.810
722.202
1.067.802

ġirket‘in vermiĢ olduğu teminatların toplam tutarı 5.714.444 TL (31.12.2018: 16.496.801 TL), ipoteklerin
tutarı 27.000.000 TL (31.12.2018: 25.000.000 TL) tutarındadır ve bunun özkaynaklara oranı 0,09-0,43‘dür
(31.12.2018: 0,34-0,52) .
ġirket‘in teminat olarak aldığı çek ve senetlerin toplam tutarı 145.000 ABD Doları ve 31.700 Euro tutarındadır.
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b) Ġpotek: Arsa ve binalar üzerindeki ipotek bilgileri aĢağıdadır;
Derece
1

Bulunduğu
mevki
Tekirdağ
Çerkezköy

Aktif
türü
Arsa ve Bina

31.12.2019
TL KarĢılığı
27.000.000

Derece
1

Bulunduğu
mevki
Tekirdağ
Çerkezköy

Aktif
türü
Arsa ve Bina

31.12.2018
TL KarĢılığı
25.000.000

Davalar: ġirket‘e karĢı zaman zaman faaliyetleri ile ilgili dava açılabilmektedir. Bunlarla ilgili risklerin
gerçekleĢebilirliği analiz edilmektedir. Bu tür olayların sonucu tam olarak tahmin edilemese de ġirket yönetimi
söz konusu davaların önemli bir yükümlülük doğurmayacağı kanaatindedir.
23. HASILAT
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla net satıĢların detayı aĢağıda belirtildiği Ģekildedir:
Hasılat
Yurt Ġçi SatıĢ Gelirleri
YurtdıĢıSatıĢ Gelirleri
Diğer Gelirler
Toplam Gelirler
SatıĢ sĠkontoları (-)
SatıĢtan Ġadeler (-)
SatıĢ Gelirleri, net
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01.01-31.12.2019
71.093.502
81.440.968
2.002.597
154.537.067

01.01-31.12.2018
53.620.351
49.231.966
687.650
103.539.967

(2.097.661)
(1.319.126)
151.120.280

(360.018)
(654.234)
102.525.715
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24. SATIġLARIN MALĠYETĠ -()
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla satıĢların maliyeti detayı aĢağıdaki gibidir:

SatıĢların Maliyeti (-)
Direkt Ġlk Madde Malzeme Giderleri
Direkt ĠĢçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Yarı Mamul DeğiĢimi
Dönem BaĢı Yarı Mamul Stoku
Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku(-)
Mamul DeğiĢimi
Dönem BaĢı Mamul Stoku
Dönem Sonu Mamul Stoku (-)
I – Satılan Mamul Maliyeti
II – Satılan Ticari Mal Maliyeti
Dönem BaĢı Stok
Dönem Ġçi Stok Alımları
Dönem Sonu Stok (-)
II – Satılan Hizmet Maliyeti
SatıĢların Maliyeti ( I+II)

01.01-31.12.2019
54.251.532
18.914.360
14.982.766

01.01-31.12.2018
70.714.692
17.013.366
10.887.237

19.228.519
(8.010.438)

7.444.302
(19.228.519)

6.001.939
(7.287.444)
98.081.233
11.069.282
291.698
11.496.724
(719.140)
1.881.342
111.031.857

2.443.646
(6.001.939)
83.272.785
2.843.275
243.734
2.891.239
(291.698)
1.818.764
87.934.824

25. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRMEGĠDERLERĠ
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla araĢtırma ve geliĢtirme giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir;
01.01.-31.12.2019
85.000
85.000

AraĢtırma, GeliĢtirme Giderleri (-)
Model ve tasarım giderleri
Toplam

01.01.-31.12.2018
40.200
40.200

26. PAZARLAMA GĠDERLERĠ(-)
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla pazarlama giderleri detayı aĢağıdaki gibidir:
01.01.-31.12.2019
3.120.031
289.051
69.560
65.304
547.401
154.972
74.371
845.076
194.369
5.596
5.365.731

Pazarlama Giderleri (-)
Personel giderleri
Amortisman giderleri
HaberleĢme giderleri
Tamir, bakım ve onarım giderleri
Nakliye giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Reklam giderleri
Gümrük, vergi ve harç giderleri
Diğer
Toplam
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01.01.-31.12.2018
2.215.930
221.625
53.074
71.656
434.326
177.594
86.699
615.941
121.912
68
3.998.825
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27. GENEL YÖNETĠMGĠDERLERĠ(-)
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla genel yönetim giderleri detayı aĢağıdaki gibidir:
01.01.-31.12.2019
6.772.308
607.120
34.520
7.892
768.305
6.955
16.796
190.844
80.121
313.024
81.331
182.644
47.508
102.179
9.211.547

Genel Yönetim Giderleri (-)
Personel giderleri
Amortisman giderleri
ĠaĢe, yemek ve temizlik giderleri
Enerji giderleri
Tamir, bakım ve onarım giderleri
HaberleĢme giderleri
Ofis malzemeleri giderleri
DanıĢmanlık giderleri
Vergi ve harç giderleri
Eğitim ve bilgi iĢlem gideri
Ġzin karĢılığı
Yol ve seyahat giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Diğer
Toplam

01.01.-31.12.2018
5.353.632
408.929
58.550
6.505
400.532
8.176
15.316
142.313
84.164
276.372
-117.450
7.430
77.168
6.956.537

28. ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE DĠĞER GĠDERLER
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla diğer faaliyet gelir detayı aĢağıdaki gibidir:
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Ticari iĢlemlere iliĢkin kur farkı geliri
Reeskont faiz geliri
Devlet teĢvik ve yardımları
SatıĢlar ile ilgili vade farkı geliri
Sigorta geliri
Konusu kalmayan karĢılıklar
Tazminat geliri
Diğer
Toplam
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01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2018

991.667
690.367
90.395
1.856.449
195.013
26.869
113.046
66.214
4.030.020

9.315.203
585.356
1.161.557
3.631.257
60.979
63.288
-52.151
14.869.791
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28. ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE DĠĞER GĠDERLER (Devamı)
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla diğer faaliyet giderleri detayı aĢağıdaki gibidir:
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2018

2.632.895
522.016
1.890.204
4.917.146
443.723
854.821

8.439.302
637.560
2.579.428
613.482
1.189.106
--

78

9.774

11.260.883

13.468.652

Ticari iĢlemlere iliĢkin kur farkı gideri
Reeskont faiz gideri
SatıĢların maliyeti ile ilgili vade farkı gideri
Komisyon gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
KarĢılık giderleri
Diğer
Toplam

29. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER/GĠDERLER
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren yıllara ait net yatırım geliri ve gideri detayı aĢağıdaki

gibidir.

01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2018

35.386
35.386

145.234
145.234

01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2018

Sabit kıymet satıĢ zararı

172.988

--

Toplam

172.988

--

Yatırım Faaliyetinden Gelirler
Sabit kıymet satıĢ geliri
Toplam
Yatırım Faaliyetinden Giderler

30. FĠNANSMAN GELĠRLERĠ
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla finansal gelirler detayı aĢağıdaki gibidir:

01.01-31.12.2019
3.584.207
323.510
3.907.717

Finansman Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri (*)
Faiz Gelirleri
Toplam

(*) Kur farkı geliri banka ve finansal borçlanmalar ile iliĢkilidir.
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01.01-31.12.2018
6.694.368
129.852
6.824.220
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31. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ(-)
31.12.2019 ve 31.12.2018 sonu itibarıyla finansal giderler detayı aĢağıdaki gibidir:

01.01-31.12.2019
2.621.651
99.388
159.214
2.880.253

Finansman Giderleri (-)
Kur Farkı Giderleri (-) (*)
Faiz Gideri (-)
Teminat, komisyon Giderleri (-)
Toplam

01.01-31.12.2018
6.848.130
40.662
215.645
7.104.437

(*) Kur farkı gideri banka ve finansal borçlanmalar ile iliĢkilidir.
32. PAY BAġINA KAZANÇ

Net Dönem Karı
Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Sayısı
Hisse BaĢına DüĢen Kar / (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına DüĢen Kar / (Zarar)
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01.01-31.12.2019
15.638.970
40.000.000
0,391
0,391

01.01-31.12.2018
3.667.078
40.000.000
0,092
0,092
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ
Sermaye Risk Yönetimi
Sermayeyi yönetirken ġirket‘in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer ortaklara fayda sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için ġirket‘in faaliyetlerinin devamını
sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için ġirket ortaklara ödenen temettü tutarını
değiĢtirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için
varlıklarını satabilir.
ġirket, sermaye yeterliliğini borç/özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam
özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından
(bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düĢülmesiyle hesaplanır.

Toplam Borçlar
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Net Borç
Toplam Özkaynak
Borç/ Özsermaye Oranı

31.12.2019
42.514.487
(27.444.559)
15.069.928
61.557.294
0,24

31.12.2018
44.890.007
(9.983.001)
34.907.006
47.979.968
0,73

Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taĢımaktadır. ġirket
yönetimi bu riskleri, bir önceki yılda olduğu gibi, her anlaĢmada bulunan karĢı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak karĢılamaktadır. ġirket‘in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. ġirket,
müĢterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin
kullanımı ġirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müĢterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz
önüne alınarak müĢterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. ġirket‘in türev finansal araçları
bulunmamaktadır (31.12.2018 : Bulunmamaktadır).
31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski aĢağıdaki
gibidir:
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ d
( evamı)
Kredi Riski (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Alacaklar
Ticari Alacaklar

31.12.2019
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E) (1)

ĠliĢk
ili

Diğer

ĠliĢk
ili

Diğer

Taraf

Taraf

Taraf

Taraf

--

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢkısmı
A. Vadesi geçmemiĢya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢfinansal varlıkların net defter değeri (2)
B. Vadesi geçmiĢancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢvarlıkların net defter değeri (5)
C. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (3)

Diğer Alacaklar

15.085.360

--

Bankalardaki
Mevduat

1.134.775

27.442.626

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

12.784.423

-- 1.134.775

--

--

2.300.937

--

--

--

--

--

--

--

--

-Vadesi geçmiĢ(brüt defter değeri)

1.821.689

- Değer düĢüklüğü (-)

--

(1.821.689)

--

--

--

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢkısmı

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

- Değer düĢüklüğü (-)

--

--

--

--

--

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢkısmı

--

--

--

--

--

D.Finansal durum tablosu dıĢıkredi riski içeren unsurlar (4)

--

--

--

--

--

- Vadesi geçmemiĢ(brüt defter değeri)
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ d
( evamı)
Kredi Riski (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Alacaklar
Ticari Alacaklar

31.12.2018

Diğer Alacaklar

ĠliĢk
ili

Diğer

ĠliĢk
ili

Diğer

Taraf

Taraf

Taraf

Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E) (1)

--

15.214.832

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢkısmı

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

11.337.968

-- 1.227.298

--

B. Vadesi geçmiĢancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢvarlıkların net defter değeri (5)

--

3.876.864

--

--

--

C. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (3)

--

--

--

--

--

- Değer düĢüklüğü (-)

--

(2.770.094)

--

--

--

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢkısmı

--

--

--

--

--

A. Vadesi geçmemiĢya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢfinansal varlıkların net defter değeri (2)

-Vadesi geçmiĢ(brüt defter değeri)

-- 1.227.298

9.978.440

2.770.094

- Vadesi geçmemiĢ(brüt defter değeri)

--

--

--

--

--

- Değer düĢüklüğü (-)

--

--

--

--

--

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢkısmı

--

--

--

--

--

D.Finansal durum tablosu dıĢıkredi riski içeren unsurlar (4)

--

--

--

--

--

(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.
(2) ġirket yönetimi geçmiĢdeneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında Ģüpheli alacaklar hariç diğer alacaklarda herhangi bir sorun ile karĢılaĢ
ılmayacağını öngörmektedir.
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ d
( evamı)
Kredi Riski (devamı)
ġirket‘in maruz kaldığı kredi riskine iliĢkin açıklama:
ġirket kredi riskini minimuma indirmek için, kredibilitesi yüksek taraflarla çalıĢmayı ve temerrüt durumundaki
finansal zarar riskini azaltmak adına da gerekli gördüğü durumlarda teminat alma politikasını benimsemiĢtir.
ġirket iĢlem yaptığı tarafların kredibilitesini takip eder ve yaptığı finansal yatırımlarda da ilgili enstrümanların
kredi notunu yatırım tercihini yaparken göz önünde bulundurur. Kredi notları, eğer mevcutsa, bağımsız
derecelendirme kuruluĢlarından temin edilir. Kredi notlarının temin edilememesi ya da olmaması durumunda
ġirket, piyasadan elde ettiği bilgileri ve ticari kayıtlarını kullanarak, önemli müĢterilerinin kredibilitelerine
iliĢkin değerlendirmelerini kendi yapar. ġirket, bu değerlendirmeleri düzenli olarak günceller ve ilgili taraflarla
yapılan toplam iĢlem bedellerini de göz önünde bulundurarak kredi riskini yönetir. Yeni bir müĢteri kabul
edilirken müĢterinin kredibilitesi ilgili departmanlar tarafından değerlendirilir ve gerekli görülen durumlarda
teminat alınarak uygun kredi limitlerini tanımlanır.
Kredi riski, karĢıtarafın sözleĢmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu ġirket‘in finansal
zarara uğrama riskidir. Kredi riskini en aza indirgemek için ġirket, karĢı tarafların temerrüt risklerini göz
önünde bulundurarak kredi derecelendirmeleri yapmıĢ ve ilgili tarafları kategorilere ayırmıĢtır.
Kategori

Açıklama

Beklenen Kredi Zararı
Hesaplama Yöntemi

Teminatlı alacaklar

Teminata bağlı alacaklardan
oluĢmaktadır

Beklenen kredi zararı
oluĢturulmamaktadır

Tahsil edilebilir ve vadesi
geçmiĢ alacaklar

KarĢıtarafın temerrüt riski
düĢüktür ve teminat altına
alınmıĢtır.

Beklenen kredi zararı
oluĢturulmamaktadır

Ġlgili varlığın kredi değer
Tahsili Ģüpheli ve vadesi geçmiĢ
düĢüklüğüne uğradığını gösteren
alacaklar
kanıtlar bulunmaktadır

Kayıtlardan silinen

Alacağın teminatsız kısmı
üzerinden %100 karĢılık
ayrılmaktadır.

Borçlunun ciddi finansal sıkıntı
içinde olduğunu gösteren
Kayıtlardan tümüyle çıkarılmaktadır
kanıtların olması ve ġirket'in ilgili
tutarların tahsiline iliĢkin bir beklentisi
olmaması
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ d
( evamı)
Kredi Riski (devamı)
Vadesi geçmiĢancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri:

31.12.2019

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ
31.12.2018

14.130
568.052
1.718.755
-

-

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ

401.949
1.900.025
1.574.890
-
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ d
( evamı)
Likidite Riski
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk Yönetim Kurulu‘na aittir. Yönetim Kurulu, ġirket yönetiminin
kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluĢturmuĢtur.
ġirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin
vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini
yönetir.
Likidite riski tabloları
Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki
muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının
eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Takip eden sayfadaki tablo, ġirket‘in türev
niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin sözleĢme uyarınca geri ödeme süreleri ile vade dağılımını
göstermektedir. Gelecek dönemlerde yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler de aĢağıdaki tabloda ilgili
vadelere dahil edilmiĢtir.
Likidite riskine iliĢkin tablo aĢağıda yer almaktadır:
31.12.2019

SözleĢme uyarınca nakit
ÇıkıĢlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay
(I+II+III+IV) (I)
arası (II)

SözleĢme uyarınca vadeler

Defter Değeri

Türev Olmayan Finansal Yükümlülük
Banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

22.623.405
13.681.987
--6.609.709
2.331.709

22.762.715
13.681.987
--6.749.019
2.331.709

12.267.326
7.031.387
--4.733.277
502.662

10.495.389
6.650.600
--2.015.742
1.829.047

1-5 yıl 5 yıldan
arası
uzun
(III)
(IV)
-------

-------

31.12.2018

SözleĢme uyarınca nakit

SözleĢme uyarınca vadeler

Defter Değeri

Türev Olmayan Finansal Yükümlülük
Banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

çıkıĢlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay
(I+II+III+IV) (I)
arası (II)

19.151.648
8.201.325
--10.950.323
5.305.574
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19.484.124
8.201.325
--11.282.799
5.305.574

11.376.464
93.665
--11.282.799
804.521

8.107.660
8.107.660
---4.501.053

1-5 yıl 5 yıldan
arası
uzun
(III)
(IV)
-------

-------
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ d
( evamı)
Piyasa Riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değiĢimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akıĢlarında bir iĢletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir.
Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değiĢim riskidir.
ġirket, yurtdıĢı alımlarının bulunması ve kredi borçlarının bir kısmının döviz cinsinden olması sebebiyle kur
riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, bir önceki yılda olduğu gibi, yurtiçi satıĢların bir
kısmının dövizli gerçekleĢtirilmesiyle asgari düzeye indirilmeye çalıĢılmaktadır.
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ D
( evamı)
Yabancı Para Riski
31.12.2019

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

31.12.2018

ABD Doları

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

Euro

ABD Doları

Euro

1. Ticari Alacaklar
14.152.277

1.446.048

836.385

11.286.437

408.604

1.515.729

24.832.964

1.879.813

2.054.927

9.356.648

1.026.814

656.052

203.961

34.336

701.039

86.410

40.883

39.189.202

3.360.197

2.891.312

21.344.124

1.521.828

2.212.664

4. Parasal Olmayan Finansal
Varlıklar

--

--

--

--

--

--

5. Duran Varlıklar

--

--

--

--

--

--

39.189.202

3.360.197

2.891.312

21.344.124

1.521.828

2.212.664

9.027.116

200.401

1.178.344

18.354.367

1.850.991

1.429.411

8. Finansal Yükümlülükler

13.301.200

--

2.000.000

8.107.660

--

1.345.000

9. Kısa Vadeli
Yükümlükler

22.328.316

200.401

3.178.344

26.462.027

1.850.991

2.774.411

--

--

--

--

--

--

12. Toplam Yükümlülükler

22.328.316

200.401

3.178.344

26.462.027

1.850.991

2.774.411

13. Net Yabancı Para
Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu

16.860.886

3.159.796

(287.032)

(5.117.903)

(329.163)

(561.747)

14.Parasal Kalemler Net
Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu

2a. Parasal Finansal
Varlıklar(Kasa, Banka dahil)

2b. Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar

3. Dönen Varlıklar

6. Toplam Varlıklar
7. Ticari Borçlar ve avanslar

11. Uzun Vadeli
Yükümlülükler

16.860.886

3.159.796

(287.032)

(5.117.903)

(329.163)

(561.747)

17. Ġhracat

79.989.331

5.274.611

7.996.027

45.654.064

4.054.685

4.208.223

18. Ġthalat

32.954.097

4.122.837

1.506.511

30.046.998

4.221.637

1.557.749
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ D
( evamı)
Yabancı Para Riski (devamı)

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2019
Kar/Zarar
Yabancı
paranın değer
kazanması

Özkaynaklar

Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer paranın değer
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi

ABD Doları‘nın TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

(1.876.982)

-

-

-

-

1.876.982

(1.876.982)

-

1.876.982

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

Euro‘nun TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
4- EUR net varlık/yükümlülüğü

(190.893)

190.893

-

-

-

-

-

-

6- EUR Net Etki (4+5)

(190.893)

190.893

-

-

TOPLAM (3+6)

1.686.089

(1.686.089)

5- EUR riskinden korunan kısım (-)

Gbp‘nin TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
7- Gbp net varlık/yükümlülüğü

-

-

-

-

8- Gbp riskinden korunan kısım (-)

-

-

-

-

9- Gbp Net Etki (7+8)

-

-

-

-

1.686.089

(1.686.089)

-

-

TOPLAM (3+6+9)
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ D
( evamı)
Yabancı Para Riski (devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2018
Kar/Zarar
Yabancı
paranın değer
kazanması

Özkaynaklar

Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer paranın değer
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi

ABD Doları‘nın TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

(173.169)

173.169

-

-

-

-

(173.169)

173.169

-

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

Euro‘nun TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
4- EUR net varlık/yükümlülüğü

(338.621)

338.621

-

-

-

-

-

-

6- EUR Net Etki (4+5)

(338.621)

338.621

-

-

TOPLAM (3+6)

(511.790)

511.790

5- EUR riskinden korunan kısım (-)

Gbp‘nin TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
7- Gbp net varlık/yükümlülüğü

-

-

-

-

8- Gbp riskinden korunan kısım (-)

-

-

-

-

9- Gbp Net Etki (7+8)

-

-

-

-

(511.790)

511.790

-

-

TOPLAM (3+6+9)

ġirket, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge
etmemektedir.
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33. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠVE DÜZEYĠ D
( evamı)
Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değiĢmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit
akıĢlarında dalgalanmalara yol açması, ġirket‘in faiz oranı riskiyle baĢa çıkma gerekliliğini doğurur. ġirket‘in
kredilerine iliĢkin olarak faiz oranlarındaki değiĢimlerden dolayı faiz oranı riskine maruz kalabileceği
öngörülmektedir.
ġirket‘in faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren faiz pozisyonu tablosu aĢağıdaki gibidir:
31 ARALIK 2019
DeğiĢken
Faizli

Sabit
Faizli

Faiz Riskine
Maruz
Kalmayan

Toplam

Finansal Varlıklar

-

15.085.360

27.444.559

42.529.919

Nakit ve Nakit Benzerleri

-

27.444.559

27.444.559

ĠliĢikli Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

-

15.085.360

Finansal Yükümlülükler

-

6.609.709

Banka kredileri

-

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

-

-

-

6.609.709

15.085.360

13.681.987

20.291.696

13.681.987

13.681.987

-

6.609.709

31 ARALIK 2018
DeğiĢken
Faizli

Sabit
Faizli

Faiz Riskine
Maruz
Kalmayan

Toplam

Finansal Varlıklar

-

15.214.832

9.983.001

25.197.833

Nakit ve Nakit Benzerleri

-

9.983.001

9.983.001

ĠliĢikli Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

-

15.214.832

-

15.214.832

Finansal Yükümlülükler

-

19.057.983

93.665

19.151.648

Banka kredileri

-

8.107.660

93.665

8.201.325

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

-

10.950.323

-

10.950.323
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34. FĠNANSAL ARAÇLAR

31.12.2019
Finansal varlıklar

Ġtfa edilmiĢ
maliyet ile değerlenen
finansal varlık ve
yükümlülükler

Gerçeğe uygun
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
değer farkı
veya zarara
diğer kapsamlı gelire
yansıtılan
yansıtılan finansal varlık
finansal varlık
ve yükümlülükler ve yükümlülükler

Defter
değeri

Dipnot

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler

27.444.559
15.085.360

-

-

27.444.559
15.085.360

6
8

Finansal borçlar
Ticari borçlar
31.12.2018
Finansal varlıklar

13.681.987
6.609.709

-

-

13.681.987
6.609.709

14
15

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler

9.983.001
15.214.832

-

-

9.983.001
15.214.832

6
8

Finansal borçlar
Ticari borçlar

8.201.325
10.950.323

-

-

8.201.325
10.950.323

14
15
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35. RAPORLAMA TARĠHĠNDEN SONRAKĠOLAYLAR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk kez Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün
(COVID- 19) patlak vermesi nedeniyle uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiĢtir. DSÖ 11 Mart
2020 tarihinden itibaren ise COVID-19‘u pandemi olarak nitelendirmiĢtir. Türkiye'deki ilk Covid-19
pozitif vakası 10 Mart 2020'de görülmüĢve sonrasında salgın hızla tüm ülkeye yayılmıĢve Türkiye'de
ciddi etkiler göstermiĢtir. Hükümet açıklamaları ve önlemleri ile ilgili olarak, özellikle T.C. Sağlık
Bakanlığı, 20 yaĢaltı ve 65 yaĢ üstü vatandaĢlar için ve ayrıca kronik hastalığı olanlara iliĢkin sokağa
çıkma yasağı ilan etmiĢtir. Bunların dıĢında kalan nüfusun ise zorunlu durumlar dıĢında evinde kalması
için kamuoyuna duyurular yapılmıĢtır. Bunlara ek olarak ülke genelinde bir çok yasaklar ve seyahat
kısıtlamaları uygulamaya konmuĢtur. Bu durumun geçici olması beklenmekle birlikte, süre konusunda
belirsizlik söz konusudur ve olası etkiler, hükümetin ve bağlı oldukları kurumların ifadeleriyle artan
sayıda ekonomik ve sektörel önlemler yoluyla dikkatle değerlendirilecektir. Henüz ölçülebilir düzeyde
olmasa da COVID- 19‘un bugün itibariyle ġirket‘in faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmamasına
gözlemlenmemekle birlikte ġirket yönetimi bu durumun 2020 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet sonuçları
üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini beklemekte ve yılın geri kalanındaki olası finansal etkilerini
değerlendirmektedir.
Sonuç olarak, iliĢikteki finansal tablolar sadece ġirket‘in devam etmekte olan faaliyetlerini ve ġirket
yönetiminin finansal durumunu kapsamaktadır. Bununla birlikte, Küresel ve yerel pazardaki geliĢmeler
bu salgın nedeniyle beklentilerden farklı olabilmekle beraber salgının ġirket üzerindeki olası parasal
anlamdaki etkileri raporlama tarihi itibariyle belirsizliğini korumaktadır.
36. DĠĞER HUSUSLAR
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaĢılabilir
olması açısından açıklanması gerekli baĢka bir husus bulunmamaktadır.
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