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GLOBAL
ULUSLARARASI 846IMSIZ DENETI[,4 A 9.

BAGIMSIZ DENETqi RAPORU

Balatacilar Balatacrhk Sanayi ve Ticaret A.g.
Genel Kurulu,na,

A) Konsolide Finansal Tablolarrn Bafrmsrz Denetimi

l. Giiriis

31 Arahk 2021 tarihi itibarryla
donemine ait konsolide finanseLl
dartlarr,na ("TMS") uygun olarak,

2. Gdriisiin Dayana$t

3.Kilit Denetim Konulart

t, mesleki muhakemem ize gore cari dcineme ait konsolide finansal tablolarrn
,ff,f1"::::3r:^:!:,n-.konulardrr Kilit denetim konulan, bir biitrin ol

gdriieiimiizii"","u,,."";f.1*oilt#|t""':;*lt,"ly:i&ltiffiXT.5Hl1:';''iliJffi ;lgciriieiimiiziin orusturulmasrnda 
"J" 

ur'n',iorrp,'#1il;r"#;d:"ffx;1i'nliiffti,nff,?:?Jl
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Hdsrlatrn Fin an sa I Ta b I ola ra f uyOJ; t..S--- Konunun denetjmde nasrl ele ahndrlt

Grup'nn faaliyet konusu alrrhkh olarak otomotrv sanayiyan kurulugu olarak kampana, fren ve debriyai balatalartimali olmakia birlikte ana faaliyet konrrr'yun,nda her

X.":,^^,?:.'.1," 
imali, ithati, yurrigi satr$ u. yurrdrgr

rnracattdlr.

Grup'un performans deferlendirmesinde hAsrlat enonemli gdstergedir. HAsrlat, yrl igerisinde uygutanan
strale-j ilerin sonuglannrn de[erlindiriimesi ve performans
talcibi agrsrndan ciddi dneme sahip olup, 3l Aralk202l
tarihinde sona eren hesap ddnemine' ait gelir tablosu
aglsrndan en dnemli finansal tablo kaiemi olmasr
nedeniyle denetjminriz agrsrndan onemli bir konudur.

$irket'in muhasebe politikalanna ve hdsrlat tutarlanna
iligkin agrklamalar Not 2 ve 16,d,ayer almaktadr.

Denetimimiz srrasrnda, h6srlatrn finansal tablolara
kaydedilmesi ile ilgili agagrdaki denetim prosrediirleri
uygulanmasr,

- Satrg stireglerinin anlagrlmasr ve bu siireglere, ili$kinkontrollerin tasanmrnrn ve igleyig etkinlifilnin
de!erlendirilmesi,
- HAstlatrn ri (irup,un
muhasebe pol D lilmesi,- Finansal d 6r:klenen
seviyelelde ol i ediirlerin
gergekleqtirilmesi.
- Mtgteri satl$ futuralarrnrn
drnekleme ydntemiyle testlerin
faturalarrn sevk irsaliyeleri ve
tahsil6tlaria egle gtirilmesi,
- $irket'in miigterilerle yapmt$ oldufiu satrg sdzleqmeleri
incelenmesi ve farkh tesiimat y<intimleri .igin hrisrlatrnfinansal tablolara alnma zamanlamasrnrn
degerlendirilmesi,
- Sevkiyat belgelerinden 6mekleme yoluyla )/aprlansegimlerin muhasebe kayrtlan ve ilgili iaturalar iJe

n test edi-lmesi,
tabakal yapllmasr.

dogrululuna ilipkin
yaprlmast ,y'e bu

miigteriden 'yaprlan

4. iS letmenin S iire klilipiy le ilgiti Ag*lamalar

l;,3lll 
ana faalivet konusu olan balata iiretimi hizmetlerine 2018 Eylril itibariyle ara. verdifiine dikkar



t;"::;,:::#;;rr'" as ybnetimrten sorumru oranrarun Konsoride Finansat rabtotara itist;in

Grup ycinetimi; finansal tablolann TMS'lere uygun olarak hazrlanmasrndan, gergege uygun birbigimde sunumundan ve hata veya hile kaynakli Enemli yanlrghk igermeyecek qekilde hazrlanmasrigin gerekli gordiiSi.i i9 kontrolden sorumludur.

siireklilifini devam ettirme kabiliyetinin
ususlarr aqrklamaktan ve $irket,i tasfiy! etme
yeti bulunmadrsr siirece iqletmenin si.iiekliliEi

Ust ycinetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlarna siirecinin gcizetiminden sorumludur.

6'Baltmstz Denetginin Konsolide Finansal rablolarm Ba$tmsu Denetimine inqkin sorumlulukla,t
Bir bafrmsrz denetimde, biz baprmuzdenetgilerin sorumluluklan qunrardrr:

veya hile kaynakh onemli yanhghk igerip
rtigiimiizti igeren bir ba[rmsrz denetgi .upo.u
ba$rmsrz denetim sonucunda verilen makuLl

onemli bir yanlrgh$ln her zaman tesp;it
h olabilir. yanhghklann, tek baqrna veya
istinaden alacaklarr ekonomik kararlarr

cinemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yiiriittilen bir baErmsrz denetimin gereli olarak, baprmsrz clenetim boyuncirrnesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki giipheciligirilri !ri.aiir.. kteyiz. Tarafrmrzca ayrrca:

kaynakh "cinemli yanh ghk" riskleri belirlenmekte
veren denetim prosediirleri tasarlanmakta ve:
ayacak yeterli ve uygun denetim kanrtr elder

erge[e aykrrr beyan veya ig kontrol ihlalii
ghgr tespit edememe riski, hata kaynakh

bildirmek amactyla de$il ama duruma uygun
le ilgili ig kontrol degerlendirilmektedir.

annln uygunlufiu ve yaprlan muhasebe
degerlendirilmektedir.

olmak izere, genel sunumu, yaplsl ve igeri[i ile, rgengr

y;'r;,t;;;,t;;ffi'o.!Jl"iil,,il:,:i"J,"..o'uttu'r gerseSe uvsun sunumu sa$lavacak eetil



Diler hususlartn yant stra, denetim strasmda tespit ettigimiz cjnemli ig kontrol eksiklikleri dahil olmakiizere' ba[tmstz denetimin planlanan kapsamr ve zamanlamasr ile cjnemli denetim bulgula'nr iistydnetimden sorumlu olanlara bildirmektetiz.

Ba$rmsrzh[a iliqkin etikhtikiimlele uyg tist ycinetimden sorumlu oranlara bildirmigbulunmaktayn' Aynca bagrmsrzhk iiZ ,i ouuunut"uilecek riim iligkiler ve digerhususlarr ile varsa ilgili onlemleri tst yo ianlarailetmig bulunmaktayrz.

Ust ycinetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasrndan, cari dcineme ait konsolide finanr;altablolartn bafitmstz denetiminde 
"t ;;k 6nem arz eden konul a' yani kilit denetim konularrnrbelirlemekteyiz' MevntatLn konunun ka-uya agrklanmasr na izinvermedili durumlarda veya konulrukamuya agtklamantn do[uraca glarm, kamuya agrklamanrn doluraca[r kamu yarannr

:ff:lf#.,Tli,:1,1j:t*:*oi5o istisnai durumrarda, lgli konlnun iug,,o.,, denersi

B) Mevzuattan Kaynaklanan D
1) TTK'nrn 402. Maddesi,nin
doneminde A"ft., luiru dtizeninir I Ocak _ 31 Arahk 

"2.021 
hesap

raporlamaya itigtinhiittimlerine u. irket esas scizlegmesinin finansdl
rsusa rastlanmamt$tlr.

2) TTK'nrn 402' Maddesi'nin dordlincii fikrasr uya.nca ycjnetim Kurulu tarafrmrza denetirnkapsamrnda istenen agrkramarar yapmrg u" tur"p edilen u"rg.r".iu"nnistir.

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.Member of Inpact Interpational 'l!rraYr ^rv.

Y:Irmaz BAYKARA
Sorumlu Denetgi
Istanbul, 09 Mart
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BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU 

        

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

        

    Denetimden 

Geçmiş 

Denetimden 

Geçmiş   Dipnot 

VARLIKLAR Referansları 31.12.2021 31.12.2020 

        

Dönen Varlıklar   7.616.179 13.855.292 

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4 60.084 2.654 

   Ticari Alacaklar   1.735.761 999.753 

    - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,23 495.279 285.420 

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.240.482 714.333 

   Diğer Alacaklar   2.248.022 2.262.881 

    - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8,23 2.074.569 583.426 

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 173.453 1.679.455 

   Stoklar 9 2.695.286 10.124.656 

   Peşin Ödenmiş Giderler   492.257 79.055 

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş 

Giderler 10 492.257 79.055 

   Diğer Dönen Varlıklar 20 384.769 386.293 

   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar   -- -- 

      

 Duran Varlıklar   32.285.857 12.692.988 

   Diğer Alacaklar 8 26.500 411.425 

   Maddi Duran Varlıklar 11 28.741.683 8.911.520 

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

353.946  225.912  

   - Şerefiye   36.248 36.248 

   - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 317.698 189.664 

   Peşin Ödenmiş Giderler 10 672.772 629.500 

   Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 2.490.956 2.514.631 

      

 TOPLAM VARLIKLAR   39.902.036 26.548.280 

        

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU 

 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

   
  

  Denetimden 

Geçmiş 

Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

KAYNAKLAR Referansları 31.12.2021 31.12.2020 

 

  

  Kısa Vadeli Yükümlülükler   6.382.261 8.413.294 

   Kısa Vadeli Borçlanmalar   -- 60.717 

    - Banka Kredileri 6 -- 60.717  

   Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 -- 531.776  

   Ticari Borçlar   3.264.507 3.793.354 

    - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,23 654.650  385.229  

    - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.609.857  3.408.125  

  Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 636.855  634.341  

  Diğer Borçlar   2.326.763 3.201.451 

    - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,23 294.735  290.412  

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer  Borçlar 8 2.032.028  2.911.039  

  Ertelenmiş Gelirler 10 154.136  185.523  

  Kısa Vadeli Karşılıklar   -- 6.132 

   - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 -- 6.132 

Uzun Vadeli Yükümlülükler   17.042.459 12.621.840 

Uzun Vadeli Borçlanmalar   -- -- 

    - Banka Kredileri 6 -- -- 

Ticari Borçlar 7  -- -- 

Diğer Borçlar 8 11.642.394  11.405.305  

Uzun Vadeli Karşılıklar   82.462 39.832 

   -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 82.462  39.832  

   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 5.317.603  1.176.703  

ÖZKAYNAKLAR   16.477.316 5.513.146 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   10.317.562 4.492.467 

   Ödenmiş Sermaye 15 13.377.187 12.165.862 

   Sermaye Düzeltme Farkları 15 235.912 235.912 

   Paylara İlişkin Primler  15 9.283.730 441.055 

  MDV Değerleme Artışları   11.062.465  3.066.449  

    Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   -- -- 

    - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / 

Kayıpları 14,15 
(596.496) (591.838) 

    - Diğer Kazançları / Kayıpları   33.495  884.686  

   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 73.451 73.451 

   Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 15 (11.783.110) (12.110.314) 

   Net Dönem Karı/Zararı 22 (11.369.072) 327.204 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar  15 6.159.754 1.020.679 

TOPLAM KAYNAKLAR   39.902.036 26.548.280 
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BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

          31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 

  

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

  

  

     Bağımsız  

Denetimden 

Geçmiş 

     Bağımsız  

Denetimden 

Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

  

Dipnot      01.01.-      01.01.- 

Referansları 31.12.2021 31.12.2020 

KAR VEYA ZARAR KISMI       

Hasılat 16 4.551.688 2.097.386 

Satışların Maliyeti  16 (3.752.424) (1.690.560) 

    BRÜT KAR (ZARAR)   799.264 406.826 

    

  Genel Yönetim Giderleri  17 (1.045.172) (949.058) 

Pazarlama Giderleri 17 (18.396) (2.397) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 6.063.143 1.925.978 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler  18 (15.750.257) (1.657.084) 

    

  ESAS FAALĠYET KARI (ZARARI)   (9.951.418) (275.735) 

    

  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler   -- -- 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler   -- -- 

    

  FĠNANSMAN GELĠRĠ (GĠDERĠ) ÖNCESĠ FAALĠYET KARI 

(ZARARI) (9.951.418) (275.735) 

    

  Finansman Gelirleri 19 -- -- 

Finansman Giderleri  19 (54.830) (148.927) 

    

  SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI (ZARARI) (10.006.248) (424.662) 

    

  Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri   (896.066) 1.234.736  

- Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -- -- 

- Ertelenmiş Vergi Gideri (Geliri) 21 (896.066) 1.234.736 

    

  SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) (10.902.314) 810.074  

    

  DÖNEM KARI (ZARARI)   (10.902.314) 810.074  

Kontrol Gücü Olmayan Paylar    466.758  482.870  

Ana Ortaklık Payları   (11.369.072) 327.204  

Pay BaĢına Kazanç (Zarar)   -0,85 0,03 
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BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

     

  

     Bağımsız  

Denetimden 

Geçmiş 

     Bağımsız  

Denetimden 

Geçmiş 

  

  

Cari 

Dönem 

Önceki 

Dönem 

  

Dipnot      01.01.-      01.01.- 

Referansları 31.12.2021 31.12.2020 

    DÖNEM KARI (ZARARI)   (10.902.314) 810.074  

DĠĞER KAPSAMLI GELĠRLER (GĠDERLER)    

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 

  Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (6.212) (1.748) 

Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler   1.553  385  

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir 

Unsurları -- -- 

- Ertelenmiş Vergi Gideri (Geliri)   -- -- 

    DĠĞER KAPSAMLI GELĠRLER (GĠDERLER)   (4.659) (1.363) 

    

  TOPLAM KAPSAMLI GELĠRLER (GĠDERLER)   (10.906.973) 808.711  

    

  Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı 

  Kontrol Gücü Olmayan Paylar   466.758  482.870  

Ana Ortaklık Payları   (11.373.731) 325.841  

        

        

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU 

     ( Bağımsız Denetim'den Geçmemiş) 

          

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer 

Kapsamlı Gelirler veya Giderler   

BirikmiĢ Karlar 

/Zararlar       

  

Dipnot 

Referansları 

ÖdenmiĢ 

Sermaye 

Sermaye 

Düzeltme 

Farkları 

   Paylara 

ĠliĢkin 

Primler 

(Ġskontoları) 

 

TanımlanmıĢ 

Fayda 

Planları 

Yeniden 

Ölçüm 

Kazançları 

/Kayıpları 

Diğer 

Kazanç 

ve 

Kayıplar 

MDV Yeniden 

Değerleme 

Kazanç/Kayıpları 

Kardan 

Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler 

GeçmiĢ 

Yıllar Kar 

/Zararları 

Net Dönem 

Karı / 

Zararı 

Ana 

Ortaklığa 

Ait 

Özkaynaklar 

Kontrol 

Gücü 

Olmayan 

Paylar 

Toplam 

Özkaynaklar 

01 Ocak 2020 açılış bakiyeleri 15 12.165.862 235.912 441.055 (590.475) 736.967  5.241.793  73.451 (11.267.915) (842.399) 6.194.251 508.992 6.703.243 

                            

Transferler   -- -- -- -- 147.719 (2.175.344) -- (842.399) 842.399 (2.027.625) -- (2.027.625) 

Toplam Kapsamlı Gelir 
(Gider)   

-- -- -- (1.363) -- -- -- -- 327.204  325.841  511.687  837.528  

   -Dönem Karı (Zararı)   -- -- -- -- -- -- -- -- 327.204  327.204  -- 327.204  

   -Diğer Kapsamlı Gelir 

(Gider)   
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 482.870  482.870  

   -Diğer Kazanç ve Kayıplar   -- -- -- (1.363) -- -- -- -- -- (1.363) 28.817  27.454  

                            

31 Aralık 2020 bakiyeleri 15 12.165.862 235.912 441.055 (591.838) 884.686  3.066.449  73.451 (12.110.314) 327.204  4.492.467 1.020.679 5.513.146 

                            

01 Ocak 2021 açılış bakiyeleri 15 12.165.862 235.912 441.055 (591.838) 884.686  3.066.449  73.451 (12.110.314) 327.204  4.492.467 1.020.679 5.513.146 

                            

Transferler   1.211.325  -- 8.842.675  -- (851.191) 7.996.016  -- 327.204  (327.204) 17.198.825 -- 17.198.825  

Toplam Kapsamlı Gelir 
(Gider)   

-- -- -- (4.658) -- -- -- -- (11.369.072) (11.373.730) 5.139.075  (6.234.655) 

   -Dönem Karı (Zararı)   -- -- -- -- -- -- -- -- (11.369.072) (11.369.072) -- (11.369.072) 

   -Diğer Kapsamlı Gelir 

(Gider)   
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 466.758  466.758  

   -Diğer Kazanç ve Kayıplar   -- -- -- (4.658) -- -- -- -- -- (4.658) 4.672.317  4.667.659  

                            

31 Aralık 2021 bakiyeleri 15 13.377.187 235.912 9.283.730 (596.496) 33.495  11.062.465  73.451 (11.783.110) (11.369.072) 10.317.562 6.159.754 16.477.316 

                            

İlişikteki dipnotlar bu tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BALATACILAR BALATACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

01 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

  

0 

 

  

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

  

Cari           

Dönem Önceki Dönem 

 

Dipnot 

Ref. 

01.01.-

31.12.2021 

01.01.-

31.12.2020 

A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI   6.691.668  2.054.745  

    Dönem Karı (Zararı) 

 

(10.902.314) 810.074  

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 

 

(10.902.314) 810.074 

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler 

 

8.182.366  2.695.307 

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 

 

(3.786.293) 1.612.850 

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 

 
 

-- 

-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 

 

40.742  (6.450) 

Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 

 

128.385  68.446 

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 

  

  

-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 31.840  21.064  

-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

-Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 

 
 

-- 

-Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 

 

(34.475) (34.557) 

-Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 

 

636.050  -131.123 

Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 

 
 

-- 

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 

 
 

-- 

- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 7 -- -- 

- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 7 (1.928) (113.191) 

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 

 

(240.274) 184.501  

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 

 

98.771  (82) 

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 8 7.996.016  -- 

-İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -- 

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 

 

740.002 65.725  

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 4.164.575  782.969  

Nakit Girişi ve Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Düzeltmeler 

 

(1.591.045) 245.155  

    İlişikteki dipnotlar bu tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

  
Cari Dönem Önceki Dönem 

  
Dipnot 

Ref 

01.01.-

31.12.2021 

01.01.-

31.12.2020 

ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler 

 

(2.719.948) 3.505.381  

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 

 

-- -- 

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (209.859) 119.925  

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (618.292) (284.152) 

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 

 

(1.491.143) (141.310) 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 

 

1.819.584  (172.519) 

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 7.429.370  (519.283) 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 (456.474) 600.466  

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7,2 269.421 201.385 

- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 (824.486) (1.108.793) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 14 (3.618) (87.160) 

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 

 

-- -- 

- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 4.323 2.964.751 

- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 (641.922) (2.733.138) 

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 10 4.133.188  4.598  

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 

 

  -- 

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 

 

1.524  (295.406) 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları 

 

6.691.668  2.054.745  

B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI   (16.176.279) (1.673.467) 

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 

 

5.769.140  -- 

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 

 

443.785  -- 

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 (21.855.305) (1.512.292) 

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 

 

(533.899) (440.175) 

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit 

Girişleri 

 

-- 
279.000 

C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI   9.542.041  (379.776) 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri  -- -- 

- Kredilerden Nakit Girişleri  -- -- 

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları  -- -- 

-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları  (592.493) (460.310) 

Ödenen Faiz  -- -- 

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)  10.134.534 80.534 

YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT 

VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ / AZALIġ (A+B+C)   57.430  1.502  

D. YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT 

BENZERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

  

-- -- 

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ (A+B+C+D)   57.430  1.502  

E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 4 2.654 1.152 

DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (A+B+C+D+E) 4 60.084 2.654 

İlişikteki dipnotlar bu tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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1. GRUP‟UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“ġirket”) KemalpaĢa, Ġzmir‟de 20.10.1988 tarihinde kurulmuĢtur. 

ġirketin merkezi Ġzmir‟dedir. ġirketin faaliyet konusu otomotiv sanayi yan kuruluĢu olarak kampana, fren ve 

debriyaj balataları imali olmakla birlikte ana faaliyet konusu yanında her nevi balata imali, ithali, yurtiçi satıĢ ve 

yurtdıĢı ihracatıdır. 

 

Grubun üretim tesisleri Manisa Ġli Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi , Selvilitepe OSB  Mahallesi, 1071 Cadde, 

No: 12 / 12 A Turgutlu – Manisa‟dadır. Grup faaliyetlerini Manisa Ġli  Turgutlu  Organize Sanayi Bölgesi‟ nde 

yerleĢik fabrikasında sürdürmektedir. Grubun herhangi bir Ģubesi bulunmamaktadır. ġirket 513-K-4209 no ile 

Ġzmir Ticaret Odası‟na kayıtlıdır. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 13.377.187,30  TL olan Ģirket sermayesinin %  

82,38  (31.12.2020: % 99)‟sı halka açıktır. 

 

ġirket pay senetleri 13.08.2012 yılından itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ.‟de (BĠST) iĢlem görmektedir. Merkezi 

Kayıt KuruluĢu A.ġ. kayıtlarına göre; 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ġirket sermayesinin % 82,38 ‟e  (31 Aralık 

2020: % 99) karĢılık gelen payların dolaĢımda olduğu kabul edilmektedir. 

 

Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar; 
 

ġirketin Ġsmi Faaliyet Alanı 

Berka Balata Sanayi  ve  Ticaret  Anonim  ġirketi Balata ve Aksamı Ġmalatı ve Ticareti 

 

ġirket, kuruluĢ tarihinde, Berka Balata Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi (“Bağlı Ortaklık”) sermayesini temsil 

eden hisse senetlerinin % 78‟ini iktisap etmiĢ olup 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık sermayesindeki 

payı % 50,64‟dir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu 

oy hakkı % 50,64‟dir. 

 

ġirket‟in faaliyet konusu her türlü balata ve aksamının imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticaretini yapmak, her 

türlü balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü kimyevi madde, makine, alet, edevat ve yedek 

parçaların imalatı, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak, kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iĢ makinelerinin 

yedek parçalarının ve madeni yağlarının ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. Bağlı Ortaklıklığın merkez 

adresi - Akdeniz Mahallesi, Akdeniz Caddesi, Akdeniz ĠĢ Hanı No:5 – Alsancak / Ġzmir ve üretim adresi 

Selvilitepe OSB  Mahallesi, 1071 Cadde, No: 12 / 12 A Turgutlu – Manisa‟da faaliyet göstermektedir.  

 

31.12.2021 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse 

oranı aĢağıda gösterilmiĢtir: (31.12.2020: %41 ) 

 

Bağlı Ortaklık ġirketin Ünvanı Sermayesi ĠĢtirak Tutarı (TL) Etkin Hisse Oranı (%) 

Berka Balata Sanayi  ve  Ticaret  Anonim  

ġirketi 10.000.000 5.064.648  50,64 

 

Ortaklık Yapısı: 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihi ġirket‟in itibariye sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir; 

 
 

  31.12.2021   31.12.2020   

  Hisse (%) TL Hisse (%) TL 

          

Mehmet Ömer Akad 6,37% 851.687 6,33% 770.000 

Anadolu GiriĢimleri Finansal DanıĢmanlık A.ġ. 6,19% 827.687 - - 

Diğer 87,44% 11.697.813 93,67% 11.395.862 

          

ÖdenmiĢ Sermaye 100% 13.377.187 100% 12.165.862 
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Yönetim Kurulu: 
 

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ġirket‟in yönetim kurulu aĢağıdaki kiĢilerden oluĢmaktadır: 

Adı-Soyadı  Unvanı Atanma tarihi 

    

Ali Çakıroğlu Yönetim Kurulu BaĢkanı 05.12.2019 

Mustafa Yaman Yönetim Kurulu BaĢkan Yard. 05.12.2019 

Yusuf Altun Yönetim Kurulu Üyesi 05.12.2019 

Serdar Ceylan Yönetim Kurulu Üyesi 08.12.2021 

Nafis Sefa Yönetim Kurulu Üyesi 05.12.2019 

   

 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren  dönem içinde grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 18 kiĢidir. 

(31.12.2020: 19 kiĢi). 

 

2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 
 

2.a. Finansal Tabloların Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar 
 

1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait iliĢikteki konsolide finansal tablolar SPK‟nın 13 Haziran 2013 

tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğ‟in 5. Maddesine 

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

olan Türkiye Muhasebe Standartları‟na (“TMS”); Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara 

iliĢkin ek ve yorumları esas alınmıĢtır. 

 

Konsolide Finansal tablolar, KGK tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi 

Hakkında Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi‟nde 

belirlenmiĢ olan formatlara uygun olarak sunulmuĢtur. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan halka açık Ģirketler için, 1 

Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan 

etmiĢtir. Grup‟un konsolide finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıĢtır. 

 

ġirket ve Türkiye‟de yerleĢik iĢtirakleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının 

hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve Ģartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı 

ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarına uymaktadır. Yabancı ülkede faaliyet 

gösteren iĢtirak kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdiği ülkede geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine 

uygun olarak hazırlamıĢtır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen maddi duran 

varlıklar grubundan arazi, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar gerçeğe uygun değerleri 

ile taĢınan canlı varlıklar ile yine gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen, finansal varlık ve yükümlülüklerin 

dıĢında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıĢ, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması 

amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiĢ, Grup‟un fonksiyonel para birimi olan 

Türk Lirası (“TL”) olarak ölçülmüĢ ve sunulmuĢtur. 

 

Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi 

 

ĠliĢikte sunulan konsolide finansal tablolar faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan 

fonksiyonel para birimi ile sunulmuĢtur. Grup‟un mali durumu ve faaliyet sonuçları Grup‟un geçerli para birimi 

olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir. 
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NetleĢtirme / Mahsup 
 

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

mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eĢ zamanlı olarak 

gerçekleĢebilmesi halinde, konsolide finansal durum tablosunda net değerleri ile gösterilirler. 

 

ĠĢletmenin Sürekliliği 

 

Grup, finansal tablolarını iĢletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıĢtır. 

 

Grup'un ana faaliyet konusu olan balata üretimi hizmetleri 2018 Eylül itibariyle ara verilmiĢtir. ġirket yönetimi 

faaliyetlerin devam edebilmesi için yatırımlarına devam etmekte olup, likidite sıkıntısını ilerleyen yıllarda 

çözmeyi düĢünmektedir. 

 

Grup‟un;  2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında normal faaliyetlerini sürdürülebilmesi ile ilgili likidite güçlüğü 

içerisine düĢmüĢtür. Ancak; alınan iyileĢtirici önlemler çerçevesinde çalıĢmalar devam etmektedir. Bağlı 

ortaklığı olan Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika 

binasına üretim yapabilmek için gerekli olan elektrik 27.11.2019 tarihinde bağlanmıĢ ve Mart 2020 yılında 

üretim faaliyetlerine  baĢlamıĢtır. 

 

Grup‟un vadesi geçmiĢ ve ertelenmiĢ yapılandırılan Vergi ve SGK prim borçları 31 Aralık 2021  itibarıyla 

4.828.566,38 . –TL tutarında bulunmaktadır (Not:8). 
 

Grubun 31.12.2021 tarihi itibariyle personele olan ücret borcunun 514.081. - TL kısmı Aralık 2021 öncesine ait 

olup; ekonomi çevrelerinde yaĢanan sıkıntılar nedeniyle ödenememiĢtir. Ayrıca 2018 yılında alınan iyileĢtirici 

önlemler çerçevesinde iĢine son verilen personele ödenecek kıdem tazminatına istinaden verilen borç 

senetlerinden 18.378. - TL‟lik kısmı rapor tarihi itibariyle vadesi geçmiĢ ve ödenememiĢtir.(Not.7-14) 

 

Grup yönetimi; üretilen mallara olan talebin devam etmesi nedeniyle; likidite probleminin çözülmesi halinde 

alınan iyileĢtirici önlemler ve giderek azalacak finansman giderlerinin etkisiyle faaliyetlerini kesintisiz sürdürüp; 

iĢletme sürekliliğinin sağlanabileceği kanaatindedir.  

 

TMS‟ye Uygunluk Beyanı 

 

Grup, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme iliĢkin  konsolide finansal tablolarını SPK‟nın Seri: II-14.1 

No‟lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıĢtır. Konsolide Finansal tablolar 

ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil 

edilerek sunulmuĢtur. 
 

 

Konsolidasyon Esasları 
 

Grup‟un doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı 

sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu Ģirketler “tam konsolidasyon yöntemi”ne 

tabi tutulmuĢtur. Ana Ortaklık ġirket kendi yararına mali ve idari politikaları belirleme hakkına sahipse kontrol 

söz konusu olmaktadır. 

 

Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosu düzenleme esasları 
 

Tam Konsolidasyon Yöntemi 

 

Tam konsolidasyon yönteminde uygulanan esaslar aĢağıdaki gibidir: 

 Konsolidasyona dahil edilen Ģirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana Ortaklık ġirket‟in 

muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiĢtir. 
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 Ana Ortaklık ġirket‟inin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu 

payların enflasyona göre düzeltilmiĢ elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın Ana Ortaklık 

ġirket‟in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiĢ bilançosunun sermayesinde temsil ettiği 

değerden mahsup edilmiĢ ve geçmiĢ yıllarda oluĢan fark “GeçmiĢ Yıllar Kar ya da Zararı”nda cari 

dönemde oluĢan fark ise “faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve karlar veya faaliyetlerle ilgili diğer giderler 

ve zararlar ” hesap kalemlerinde gösterilmiĢtir. 

 Ana Ortaklık ġirket ile bağlı ortaklıkların ödenmiĢ sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri 

dıĢındaki bilanço kalemleri toplanmıĢ ve yapılan toplama iĢleminde, konsolidasyon yöntemine tabi 

ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karĢılıklı indirilmiĢtir. 

 Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye dahil bütün öz sermaye 

hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıĢı paylara isabet eden tutarlar indirilmiĢ 

ve konsolide bilançoda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” hesabında gösterilmiĢtir. 

 Ana Ortaklık ġirket ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanmıĢ ve birbirleriyle olan 

iĢlemleri nedeniyle oluĢmuĢ gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karĢılıklı mahsup edilmiĢtir. Hesap 

dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın 

elde edildiği tarihten sonra gerçekleĢenler dikkate alınmıĢtır. 

 Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kâr veya zararlarından konsolidasyon 

yöntemine tabi ortaklıklar dıĢındaki paylara isabet eden kısım “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” 

hesabında gösterilmiĢtir. 

 

2.b. TMS‟ye Uygunluk Beyanı 
 

Grup, 31 Aralık 2021  tarihinde sona eren döneme iliĢkin  konsolide finansal tablolarını SPK‟nın Seri: II-14.1 

No‟lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıĢtır. Konsolide Finansal tablolar 

ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil 

edilerek sunulmuĢtur. 

 

Grubun 31 Aralık 2021 tarihli düzenlenmiĢ finansal tabloları, 09.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanmıĢtır. Genel Kurul‟un konsolide finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır. 
 

2.c. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 

Standartları‟na uygun mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Türkiye Muhasebe 

Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre konsolide finansal tabloların 

hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiĢtir. 

 

2.d. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 

Mali durum ve performans değerlendirmelerinin tespitine imkân vermek üzere Grup‟un konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Mali tablo kalemlerinin gösterimi veya 

sınıflandırılması değiĢtiğinde karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna 

uygun olarak yeniden sınıflandırılır.  

 

Grup, 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosunu 31 Aralık 2020 tarihli  konsolide finansal 

durum tablosu ile 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 

tablosu, konsolide nakit akıĢ tablosu ve konsolide özkaynak değiĢim tablosunu ise 1 Ocak – 31 Aralık 2020 

hesap dönemi ile karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir. 

 

2.e. Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları 
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Konsolide finansal tabloların TMS‟ye uygun hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikalarının uygulanması ve 

raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, 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 müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.  

 

Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve konsolide 

finansal durum tablosu tarihinde var olan veya ileride gerçekleĢebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde 

bulundurularak yapılan varsayımlar aĢağıdadır: 

 

a) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, 

gelecek maaĢ artıĢları ve çalıĢan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir. 

 

b) Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına 

uygun bir Ģekilde amortismana tabi tutmuĢtur. Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, 

tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik 

varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

2.f. Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler ve Hatalar 

 

Gerekli olması veya Grubun mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki iĢlemlerin ve olayların 

etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe 

politikalarında değiĢiklik yapılır. Muhasebe politikalarında yapılan değiĢikliklerin önceki dönemleri etkilemesi 

durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymıĢ gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır.  

 

Cari dönemde Grubun TFRS 9 Finansal Araçlar standardının etkisi dıĢında muhasebe politikalarında önemli bir 

değiĢikliklik olmamıĢtır. 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar  

 

Grup, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı‟nı uygulamaya geçirmiĢtir. TFRS 9 

yürürlülük tarihi itibarıyla geriye dönük olarak uygulanmaktadır. Grup bu standardı, yine bu standardın 

uygulama istisnasına uygun olarak geriye dönük ancak kolaylaĢtırılmıĢ uygulamayı seçerek uygulamıĢtır. Yani 

TMS 8 gereği uygulamanın yapıldığı cari dönem, bir önceki dönem ve bir önceki dönemin açılıĢ bilançosunu da 

içeren üç dönem bilanço sunumu yapılmasına gerek kalmadan yeni uygulamaya geçiĢin önceki dönem etkisini 

birikmiĢ karlara düzeltme kaydı olarak sunulması yaklaĢımını seçerek uygulamıĢtır.  

 

Grup, TFRS 9 ilk uygulama tarihindeki (1 Ocak 2018) finansal varlıklar için geçerli olan yönetim modellerini 

değerlendirmiĢ ve finansal araçlarını uygun TFRS 9 kategorilerine göre sınıflandırmıĢtır. Bu yeniden 

sınıflandırmadan kaynaklanan sınıflandırma ve ölçme etkisi yalnızca TMS 39 uyarınca borsada iĢlem görmeyen 

ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir biçimde ölçülemeyen dolayısıyla maliyetinden taĢınmasına izin verilen 

finansal varlıkların TFRS 9 uyarınca bu ölçüm istisnasının kalkması ve gerçeğe uygun değerlerinin değerleme 

teknikleri ile ölçülmesiyle gerçekleĢmiĢtir. Bunun dıĢında finansal varlıkların karĢılık hesaplamaları hariç ölçüm 

ve sınıflandırması değiĢmemiĢtir. 

 

Ayrıca, Grup TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standartındaki değiĢiklikleri 2020 yılında ve karĢılaĢtırmalı 

dönemler için uygulamıĢtır. TFRS 9 aĢağıdakiler için yeni koĢullar getirmiĢtir: 

 

1) Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü. 

2) Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü. 

3) Genel riskten korunma muhasebesi. 

 

Bu yeni koĢulların detayları ve Grubun Finansal Tabloları üzerindeki etkileri aĢağıda açıklanmıĢtır. Grup, TFRS 

9‟da belirtilen geçiĢ hükümlerine uygun olarak TFRS 9‟u uygulamıĢtır. 
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TFRS 9, finansal varlıkların, finansal yükümlülüklerin muhasebeleĢtirilmesine ve ölçümüne iliĢkin hükümleri 

düzenlemektedir. Bu standart TMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardının yerini 

almıĢtır.  

 

Önemli yeni muhasebe politikalarının detayları ve önceki muhasebe politikalarındaki değiĢikliklerin etkisi ve 

niteliği aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

i) Finansal varlıkların ve Finansal Yükümlülüklerin Sınıflandırması ve Ölçümü 

 

TFRS 9, finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için TMS 39'daki mevcut hükümleri büyük 

oranda korumaktadır. Ancak, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık, kredi ve alacaklar ile satılmaya hazır 

finansal varlıklar için önceki TMS 39 sınıflama kategorileri kaldırılmıĢtır. 

 

TFRS 9'un uygulanmasının Grubun finansal borçları ve türev finansal araçları ile ilgili muhasebe politikaları 

üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır. TFRS 9'un finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü üzerindeki 

etkisi ise aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

TFRS 9'a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; Ġtfa edilmiĢ maliyeti üzerinden 

ölçülen; gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –borçlanma araçları; 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları veya GUD farkı kar veya zarara 

yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır.  

 

TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için 

iĢletmenin kullandığı iĢ modeli ve finansal varlığın sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının özelliklerine 

dayanmaktadır. 

 

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen Varlıklar 

 

Bir finansal varlık, aĢağıdaki her iki Ģartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen 

olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülür: 

 

1. Finansal varlığın sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iĢ modeli 

kapsamında elde tutulması ve 

2. Finansal varlığa iliĢkin sözleĢme Ģartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına yol açması. 

 

GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Varlıklar 

 

Bir borçlanma aracı, aĢağıdaki her iki Ģartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 

 

1. Finansal varlığın sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 

amaçlayan bir iĢ modeli kapsamında elde tutulması ve 

 

2. Finansal varlığa iliĢkin sözleĢme Ģartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına yol açması. 

Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara 

alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değiĢikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması 

konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında 

yapılabilir. 
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GUD Farkı Kar veya Zarara Yansıtılarak Ölçülen Varlıklar 

 

Yukarıda belirtilen itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden yada GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 

ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal 

varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların 

farklı Ģekilde ölçümünden ve bunlara iliĢkin kazanç veya kayıpların farklı Ģekilde finansal tablolara 

alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması 

Ģartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir Ģekilde gerçeğe uygun değer değiĢimi kâr veya zarara 

yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
 

Gerçeğe uygun değer değiĢimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dıĢındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal 

tablolara alınması sırasında iĢlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileĢenine sahip olmayan 

ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem 

maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür. 
 

AĢağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir. 

 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılarak ölçülen finansal 

varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Herhangi bir faiz 

veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya zararda 

muhasebeleĢtirilir. 

Ġtfa edilmiĢ maliyeti üzerinden 

ölçülen finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ 

maliyetinden ölçülür. 

Ġtfa edilmiĢ maliyetleri varsa değer düĢüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır. Faiz gelirleri, 

yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düĢüklükleri kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

Bunların finansal durum tablosu dıĢı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya 

zararda muhasebeleĢtirilir. 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire 

yansıtılarak ölçülen borçlanma 

araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Etkin faiz 

yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer 

düĢüklükleri kar veya zararda muhasebeleĢtirilir.  

Diğer kazanç ve kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilir. Finansal varlıklar finansal 

durum tablosu dıĢı bırakıldığında daha önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç 

veya kayıplar kâr veya zararda yeniden sınıflandırılır. 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire 

yansıtılan özkaynak araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Temettüler, açıkça 

yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça kar veya zararda 

muhasebeleĢtirilir. 

Diğer net kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilir ve kar veya zararda 

yeniden sınıflandırılmazlar. 

 

1 Ocak 2021 tarihinde TFRS 9'un uygulanmasının finansal varlıkların defter değerlerine etkisi, aĢağıda daha 

detaylı olarak açıklandığı gibi sadece yeni değer düĢüklüğü hükümlerinden kaynaklanmaktadır. AĢağıdaki tablo 

ve iliĢikteki notlar, TMS 39 kapsamındaki orijinal ölçüm kategorilerini ve Grubun 1 Ocak 2021'deki finansal 

varlıklarının her bir sınıfı için TFRS 9‟göre yapılan yeni ölçüm kategorilerini açıklamaktadır. 

 

 

Finansal Varlıklar 

TMS 39‟a göre 

orijinal 

sınıflandırma 

TFRS 9‟a göre 

yeni 

TMS 39‟a 

göre 

TFRS 9‟a 

göre yeni 

sınıflandırma 

orijinal 

defter 

değeri 

defter 

değeri 

          

Nakit ve Nakit Benzerleri  Kredi ve alacaklar Ġtfa edilmiĢ maliyet 60.084 60.084 

Ticari ve Diğer Alacaklar Kredi ve alacaklar Ġtfa EdilmiĢ Maliyet 3.983.783 3.983.783 

Toplam Finansal Varlıklar     4.043.867 4.043.867 
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Finansal Yükümlülükler 

TMS 39‟a göre 

orijinal 

sınıflandırma 

TFRS 9‟a göre 

yeni 

TMS 39‟a 

göre 

TFRS 9‟a 

göre yeni 

sınıflandırma 

orijinal 

defter 

değeri 

defter 

değeri 

          

Krediler Kredi ve alacaklar Ġtfa EdilmiĢ Maliyet 0 0 

Ticari ve Diğer Borçlar Kredi ve alacaklar Ġtfa EdilmiĢ Maliyet 14.371.406 14.371.406 

Toplam Finansal Varlıklar     14.371.406 14.371.406 

 

ii. Finansal Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 

 

TFRS 9‟un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli TMS 39'daki “GerçekleĢmiĢ Zarar” 

modelinin yerini almıĢtır. Yeni değer düĢüklüğü modeli, itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülen finansal 

varlıklar, sözleĢme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için 

geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır. 

 

Ġtfa edilmiĢ maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, nakit ve nakit benzerleri ve özel sektör 

borçlanma araçlarından oluĢmaktadır. 

 

TFRS 9 kapsamında, zarar karĢılıkları aĢağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür: 

- 12 aylık BKZ‟lar: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca iliĢkin gerçekleĢmesi 

muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır. 

- Ömür boyu BKZ‟lar: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleĢmesi muhtemel tüm temerrüt 

durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır. 

 

Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleĢtirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmıĢ olup olmadığının 

belirlenmesinde ve BKZ'larının tahmin edilmesinde, Grup beklenen erken ödemelerin etkileri dahil beklenen 

kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aĢırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen makul ve 

desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Grubun geçmiĢ kredi zararı tecrübelerini dayanan ve ileriye 

dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir. Grup, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, 

vadesinin 30 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde arttığını varsaymaktadır.  

 

Grup, bir finansal varlığı aĢağıdaki durumlarda temerrüde düĢmüĢ olarak dikkate alır: 

- Grup tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi iĢlemlere baĢvurmaksızın borçlunun kredi 

yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi veya 

- Finansal aracın vadesinin 90 gün geçmiĢ olması 

 

Bir finansal aracın düĢük kredi riskine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla iĢletme, iç kredi riski 

derecelendirmelerini ya da düĢük kredi riskinin küresel olarak kabul gören bir tanımıyla uyumlu olan ve 

değerlendirilen finansal araçların türünü ve risklerini dikkate alan diğer metodolojileri kullanabilir. “Yatırım 

notu” Ģeklindeki bir dıĢ derecelendirme, finansal aracın düĢük kredi riskine sahip olduğunu gösterebilir. 

 

BKZ‟ların Ölçümü 

 

BKZ‟lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmıĢ bir 

tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen kredi zararlarıdır (örneğin, 

sözleĢmeye istinaden iĢletmeye yapılan nakit giriĢleri ile iĢletmenin hak etmeyi beklediği nakit akıĢları 

arasındaki farktır). 

 

Nakit açığı, sözleĢmeye göre iĢletmeye yapılması gereken nakit akıĢları ile iĢletmenin almayı beklediği nakit 

akıĢları arasındaki farktır. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı ve zamanlaması dikkate alındığından, 
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iĢletmenin ödemenin tamamını, sözleĢmede belirlenen vadeden geç almayı beklemesi durumunda dahi bir kredi 

zararı oluĢur. BKZ‟lar finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir. 

 

 

Kredi değer düĢüklüğüne uğramıĢ finansal varlıklar 

 

Her raporlama dönemi sonunda, Grup itfa edilmiĢ maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve GUD farkı diğer 

kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma araçlarının değer düĢüklüğüne uğrayıp uğramadığını değerlendirir. Bir 

finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akıĢlarını olumsuz Ģekilde etkileyen bir veya birden fazla olay 

gerçekleĢtiğinde söz konusu finansal varlık değer düĢüklüğüne uğramıĢtır. 

 

Değer DüĢüklüğünün Sunumu 

 

Ġtfa edilmiĢ maliyetinden ölçülen finansal varlıklara iliĢkin zarar karĢılıkları, varlıkların brüt defter değerinden 

düĢülür. 

 

Gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluĢan zarar 

karĢılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer kapsamlı gelire 

yansıtılır. 

 

SözleĢme varlıklarını da içeren ticari ve diğer alacaklar ile ilgili değer düĢüklükleri kar veya zarar tablosunda 

ayrı olarak sunulur. 

 

Diğer finansal varlıklardaki değer düĢüklüğü zararları, TMS 39 kapsamındaki sunuma benzer Ģekilde 

“finansman maliyetleri” altında gösterilmekte ve önemliliği dikkate alınarak kar veya zarar tablosunda ayrı 

olarak gösterilmemektedir. 

 

Yeni değer düĢüklüğü modelinin etkisi 

 

TFRS 9 değer düĢüklüğü modeli kapsamındaki varlıklar için değer düĢüklüğü zararlarının genel olarak artması 

ve daha değiĢken hale gelmesi beklenmektedir. TFRS 9'a geçiĢin, geçmiĢ yıl karları/zararları üzerinde önemli bir 

etkisi bulunmamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla beklenen kredi zararı 4.683.- TL bulunmaktadır. (Not:4) 
 

TFRS 15 MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat 

 

TFRS 15 MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat standardı hasılatın kayda alınmasına iliĢkin tek ve kapsamlı bir 

model ve rehber sunmakta olup TMS 18 Hasılat standardının yerini almıĢtır. Standart 1 Ocak 2018‟de yürürlüğe 

girmiĢ olup Grubun finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

2.g. Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar 
 

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin 

yapıldığı koĢullarda değiĢiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliĢmelerin ortaya çıkması 

sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değiĢikliğin etkisi, yalnızca bir döneme iliĢkinse, 

değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de iliĢkinse, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de 

gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde 

mali tablolara yansıtılır.  

 

Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe 

tahminindeki bir değiĢikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere iliĢkin etkinin 

tahmininin mümkün olmadığı haller dıĢında açıklanır. Cari dönemde faaliyet sonuçlarına etkisi olması beklenen 

muhasebe tahmin değiĢikliği bulunmamaktadır. 
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2.h. Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yorumlar 
 

 

a. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 

getirilen değişiklikler ve yorumlar:  
 

 TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 „daki değiĢiklikler - Gösterge faiz oranı reformu Faz 2; 1 Ocak 2021 

tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu Faz 2 

değiĢiklikleri, bir gösterge faiz oranının alternatifiyle değiĢtirilmesi de dahil olmak üzere reformların 

uygulanmasından kaynaklanan hususları ele almaktadır. Faz 2 değiĢiklikleri, IBOR reformundan 

doğrudan etkilenen riskten korunma iliĢkilerine belirli TMS 39 ve TFRS 9 riskten korunma muhasebesi 

gerekliliklerinin uygulanmasında geçici ek kolaylıklar sağlar. Ġlgili değiĢikliğin Grup‟a etkisi yoktur.  

 

 TFRS 4 “Sigorta SözleĢmeleri”nde yapılan değiĢiklikler - TFRS 9'un uygulanmasının ertelenmesi; 

Bu değiĢiklikler TFRS 17‟nin uygulanma tarihini 2 yıl süreyle erteleyerek 1 Ocak 2023‟e ertelemiĢtir. 

Bu değiĢiklikler, TFRS 4'teki TFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasına iliĢkin geçici 

muafiyetin belirlenmiĢ tarihini 1 Ocak 2023‟e ertelemiĢtir.  

 

b.  31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 

değişiklikler:  
 

 TFRS 16 „Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazları‟ kolaylaĢtırıcı uygulamanın uzatılmasına 

iliĢkin değiĢiklikler; Mart 2021 itibarıyla bu değiĢiklik Haziran 2022'ye kadar uzatılmıĢ ve 1 Nisan 

2021'den itibaren geçerlidir. COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar 

sağlanmıĢtır. Bu imtiyazlar, kira ödemelerine ara verilmesi veya ertelenmesi dahil olmak üzere çeĢitli 

Ģekillerde olabilir. 28 Mayıs 2020 tarihinde, UMSK UFRS 16 Kiralamalar standardında yayımladığı 

değiĢiklik ile kiracıların kira ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada 

yapılan bir değiĢiklik olup olmadığını değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı kolaylaĢtırıcı bir 

uygulama getirmiĢtir. Kiracılar, bu tür kira imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değiĢiklik olmaması 

durumunda geçerli olan hükümler uyarınca muhasebeleĢtirmeyi seçebilirler. Bu uygulama kolaylığı 

çoğu zaman kira ödemelerinde azalmayı tetikleyen olay veya koĢulun ortaya çıktığı dönemlerde kira 

imtiyazının değiĢken kira ödemesi olarak muhasebeleĢtirilmesine neden olur.  

 
 TFRS 17, “Sigorta SözleĢmeleri”; 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeĢitli uygulamalara izin veren TFRS 

4‟ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleĢmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım 

sözleĢmeleri düzenleyen tüm iĢletmelerin muhasebesini temelden değiĢtirecektir.  
 

 TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına iliĢkin 

değiĢikliği; yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrasında baĢlayan yıllık raporlama dönemlerine 

ertelenmiĢtir. TMS 1, "Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı değiĢiklikler, 

raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülüklerin cari veya cari olmayan 

olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya 

iĢletmenin beklentilerinden etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleĢmenin ihlali). 

DeğiĢiklik ayrıca, TMS 1'in bir yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa 

kavuĢturmaktadır.  
 

 TFRS 3, TMS 16, TMS 37‟de yapılan dar kapsamlı değiĢiklikler ve TFRS 1, TFRS 9, TMS 41 ve 

TFRS 16‟da yapılan bazı yıllık iyileĢtirmeler; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.  
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1) TFRS 3 „ĠĢletme birleĢmeleri‟nde yapılan değiĢiklikler; bu değiĢiklik ĠĢletme birleĢmeleri 

için muhasebe gerekliliklerini değiĢtirmeden TFRS 3‟te Finansal Raporlama için Kavramsal 

Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir.  
 

2) TMS 16 „Maddi duran varlıklar‟ da yapılan değiĢiklikler; bir Ģirketin, varlık kullanıma hazır 

hale gelene kadar üretilen ürünlerin satıĢından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından 

düĢülmesini yasaklamaktadır. Bunun yerine, Ģirket bu tür satıĢ gelirlerini ve ilgili maliyeti kar veya 

zarara yansıtacaktır.  
 

3) TMS 37, „KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar‟ da yapılan değiĢiklikler‟ bu 

değiĢiklik bir sözleĢmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken Ģirketin hangi maliyetleri 

dahil edeceğini belirtir.  
 

Yıllık iyileĢtirmeler, TFRS 1 „Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟nın ilk kez 

uygulanması‟, TFRS 9 „Finansal Araçlar‟, TMS 41 „Tarımsal Faaliyetler‟ ve TFRS 16‟nın 

açıklayıcı örneklerinde küçük değiĢiklikler yapmaktadır. 


 TMS 1, Uygulama Bildirimi 2 ve TMS 8‟deki dar kapsamlı değiĢiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde 

veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler muhasebe 

politikası açıklamalarını iyileĢtirmeyi ve finansal tablo kullanıcılarının muhasebe tahminlerindeki 

değiĢiklikler ile muhasebe politikalarındaki değiĢiklikleri ayırt etmelerine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır.  

 

 TMS 12, Tek bir iĢlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere iliĢkin ertelenmiĢ vergiye iliĢkin 

değiĢiklik, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. Bu değiĢiklikler, Ģirketler tarafından ilk defa finansal tablolara alındığında vergilendirilebilir 

ve indirilebilir geçici farkların eĢit tutarlarda oluĢmasına neden olan iĢlemler üzerinden ertelenmiĢ vergi 

muhasebeleĢtirmelerini gerektirmektedir.  

 

Söz konusu değiĢikliklerin Grup‟un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi 

bulunmamaktadır. 

 

2.i. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

2.i.1. Nakit ve Nakit Benzerleri 

 

Nakit, iĢletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı ifade eder. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için 

elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit 

benzeri olarak kabul edilebilmesi için, değeri kesinlikle belirlenebilen bir nakde dönüĢtürülebilmesi ve 

değerindeki değiĢim riskinin ise önemsiz olması Ģarttır. Nakit ve nakit benzerleri, iĢletmenin nakit yönetiminin 

ayrılmaz parçasıdır. Nakit benzerleri kapsamına dahil edilecek finansal araçlar; çekler (vadesiz), likit fonlar ve 

kısa vadeli tahvil ve bono fonları, ters-repo iĢlemlerinden alacaklar, vadesi 3 aydan kısa olan mevduat (vadesi 3 

aydan uzun mevduat finansal yatırımlar arasında gösterilir), edinilme tarihinde vadesine 3 aydan az kalmıĢ 

devlet tahvili ve hazine bonoları veya aktif bir piyasası olan likit diğer borçlanma araçları, para piyasalarından 

alacaklardan oluĢmaktadır. Grubun mali tablolarında Nakit ve nakit benzerleri olarak bilanço tarihi itibariyle 

Kasa mevcudu ve vadesiz banka mevduatı raporlanmıĢtır. 

 
2.i.2. Finansal Araçlar 

 
(i) Finansal varlıklar 
 

ġirket finansal varlıklarını itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilen, gerçeğe uygun değeri kar veya 
zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar olarak üç 
sınıfta muhasebeleĢtirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma amaçlarına göre belirlenen iĢ 
modeli ve beklenen nakit akıĢları esas alınarak yapılmaktadır. ġirket, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın 
alındıkları tarihte yapar. 
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İtfa Edilmiş Maliyet Bedelinden Muhasebeleştirilen Finansal Varlıklar 
 

SözleĢmeye dayalı nakit akıĢlarının tahsil edilmesi iĢ modelinin benimsendiği, sözleĢme Ģartlarının belirli 
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiği, sabit veya belirli 
ödemeleri olan, aktif bir piyasada iĢlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklar itfa edilmiĢ maliyet 
bedelinden muhasebeleĢtirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. 
 

Ġtfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilen varlıklar, finansal durum tablosunda “ticari alacaklar” ve “nakit 
ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir. 
 
ġirket, finansal tablolarda yer alan itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilen ticari alacakların önemli bir 
finansman bileĢeni içermemesi nedeniyle değer düĢüklüğü hesaplamaları için kolaylaĢtırılmıĢ uygulamayı 
seçmiĢtir. Buna göre ġirket, ticari alacaklar belirli sebeplerle değer düĢüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen 
kredi zarar karĢılığını ömür boyu beklenen kredi zararlarına eĢit bir tutardan ölçmekte ve hesaplamalarında geçmiĢ 
kredi zararı deneyimleri ile birlikte geleceğe yönelik tahminleri dikkate almaktadır. 
 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Üzerinden Muhasebeleştirilen Finansal Varlıklar 
 

ġirket‟in sözleĢmeye dayalı nakit akıĢlarını tahsil etme ve/veya satıĢ yapma iĢ modelini benimsediği varlıklar 
gerçeğe uygun değerinden muhasebeleĢtirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. 
 

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 

Finansal varlıklar ve sözleĢme varlıkları değer düĢüklüğü "beklenen kredi zararı" modeli ile hesaplanmaktadır. 
Değer düĢüklüğü modeli, itfa edilmiĢ maliyet finansal varlıklara ve sözleĢme varlıklarına uygulanmaktadır. 
Finansal tablolarda itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilen ve önemli bir finansman bileĢeni içermeyen 
(1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacakların değer düĢüklüğü hesaplamaları kapsamında “basitleĢtirilmiĢ 
yaklaĢımı” uygulanmaktadır. Söz konusu yaklaĢım ile, ticari alacakların belirli sebeplerle değer düĢüklüğüne 
uğramadığı durumlarda (gerçekleĢmiĢ değer düĢüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara iliĢkin zarar 
karĢılıkları “ömür boyu beklenen kredi zararlarına” eĢit bir tutardan ölçülmektedir. 
 
(ii) Finansal yükümlülükler 
 

Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Ġlgili finansal 
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere 
ilave edilir. 
 

(iii) Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi 
 

Türev finansal araçlar ilk olarak ilgili türev sözleĢmenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla makul değeri ile kayıtlara 
yansıtılmakta, izleyen dönemlerde de makul değerleri ile değerlenmektedir.  Türev finansal araçlar makul değerleri 
pozitif ise varlıklar, negatif ise yükümlülükler içerisinde sınıflandırılırlar. Türev finansal araçlar ile ilgili kazanç ve 
kayıpların muhasebeleĢtirilme yöntemi, türev finansal aracın finansal riskten korunma amaçlı olup olmamasına ve 
riskten korunan aracın türüne göre değiĢim göstermektedir. 
 

ġirket iĢlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki iliĢkiyi, ġirket‟in risk yönetim 
amaçları ve riskten korunma iĢlemleri ile ilgili stratejileri ile birlikte iliĢkilendirmektedir. Ayrıca ġirket, riskten 
korunma amaçlı kullanılan türev iĢlemlerin, riskten korunan kalemin gerçeğe uygun değer veya nakit 
akımlarındaki değiĢiklikleri etkin ölçüde dengeleyebildiğinin değerlendirmesini de düzenli olarak 
gerçekleĢtirmektedir. 
 
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar: 
 

ġirket‟in alım satım amaçlı türev finansal araçları vadeli yabancı para alım-satım sözleĢmelerinden oluĢmaktadır. 
Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak ġirket için risklere karĢı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, 
genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koĢulları taĢımaması nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı 
türev finansal araçlar olarak muhasebeleĢtirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki 
değiĢimlerden kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar gelir tablosunda finansal gelir/ gider olarak muhasebeleĢtirilir. 
 



BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TĠC. A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 ARALIK 2021 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT  

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir) 

20 

 

Nakit Akıma Yönelik Riskten Korunma: 
 

Nakit akıma yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev iĢlemlerin gerçeğe uygun değer değiĢikliklerinin etkin 
kısmı özkaynaklarda riskten korunma fonu içerisinde muhasebeleĢtirilir. Etkin olmayan kısım ile ilgili gelir ve  
 
giderler derhal finansal gelir/ gider olarak sınıflandırılıp kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Riskten korunma fonu 
içerisinde biriken tutarlar riskten korunan kaleminin gelir tablosunu etkilediği dönemlerde (örneğin riskten korunan 
tahmini nakit akımlarının gerçekleĢmesi) gelir tablosu ile iliĢkilendirilir. Nakit akıĢ riskinden korunma 
muhasebesine, riskten korunma aracının sona ermesi, gerçekleĢmesi, satılması veya etkinlik testinin etkin 
olmaması dolayısıyla devam edilmediği takdirde, özkaynak altında muhasebeleĢtirilen tutarlar riskten korunma 
konusu kaleme iliĢkin nakit akıĢları gerçekleĢtikçe kar/zarar hesaplarına transfer edilmektedir.  
 
Buna istinaden ġirket‟in yapmıĢ olduğu bazı türev sözleĢmeleri TMS 39‟da yer alan risk muhasebesi yönünden 
gerekli koĢulları taĢıdığından riskten korunma amaçlı türev araçlar olarak değerlendirilmiĢ ve 
muhasebeleĢtirilmiĢtir. Grubun bilanço tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkları yoktur. Finansal 
yatırımları bulunmamaktadır. 

 

2.i.3. Kiralama iĢlemleri 

 
Kiracı olarak 
 
Finansal kiralama 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin baĢındaki vergi avantaj 
veya teĢvikleri düĢüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiĢ 
değerinden düĢük olanı üzerinden aktifleĢtirilir.  
Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama 
dönemi boyunca gelir tablosunda giderleĢtirilir. Finansal kiralama sözleĢmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, 
varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 
 
Operasyonel kiralama 
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iĢlemi, iĢletme kiralaması 
olarak sınıflandırılır. ĠĢletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir 
tablosuna gider olarak kaydedilir. 
 

2.i.4. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 

 

Finans sektörü faaliyetlerinden kaynaklanan, nakit ve nakit benzerleriyle finansal yatırımlar dıĢında kalan 

alacaklar burada gösterilir. Grubun bilanço tarihi itibariyle finans sektörü faaliyetlerinden alacağı mevcut 

değildir. 

 

2.i.5. Ticari Alacaklar 

 

Bir hasılat unsurunun tamamına veya bir kısmına iliĢkin olarak finansal tablolara alınan müĢterilerden olan 

alacaklardır. TMS 37 KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar Standardının 11 inci paragrafı uyarınca 

bir borcun (alacağın) ticari borç (ticari alacak) olabilmesi için faturasının kesilmiĢ veya benzer Ģekillerde 

tedarikçiyle (müĢteriyle) tarafları bağlayıcı Ģekilde mutabakata varılmıĢ olması gerekir. Raporlama tarihi 

itibarıyla finansal tablolara alınma kriterlerini sağlayan ancak henüz bu Ģekilde mutabakata varılmamıĢ borçlar 

(alacaklar) tahakkuk olarak sınıflandırılır. Bununla birlikte, finansal raporlama konusundaki ülkemiz 

uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla, söz konusu tahakkuklar Finansal Durum Tablosunda “Ticari 

Alacak” ve “Ticari Borç” kalemleri içinde gösterilir. 

 

Ticari alacakların, iliĢkili taraflardan olan kısmı ayrı bir alt kalemde gösterilir. 

 

Verilen depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer alacaklarda gösterilir. 

 

Ticari alacakların varsa vade farkları, faiz vb. tutarlar hasılat karĢılığı değil faiz geliri, kur farkları vb. KarĢılığı 

finansal tablolara alınmakla birlikte, bu tutarlar da ticari alacaklarda gösterilir ve ilgili açıklamalar dipnotlarda 
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yapılır. Söz konusu faiz gelirleri, kur farkları vb. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ise Esas 

Faaliyetlerden Diğer Gelirler içinde gösterilir. 

 

 

Ticari alacakların paraya çevrilmesi için geçen süre, 12 aydan daha uzun olsa dahi iĢletmenin normal faaliyet 

döngüsü içinde ise bu tür alacakların dönen varlıklarda sınıflandırılması esastır. Grubun bilanço tarihi itibariyle 

ticari alacağı açıklamalarına Not 7‟de yer verilmiĢtir. 

 

- ĠliĢkili Taraflar 

 

Grubun iliĢkili tarafları, hissedarlık, sözleĢmeye dayalı hak, aile iliĢkisi veya benzeri yollarla karĢı tarafı 

doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluĢları 

kapsamaktadır. Ekteki finansal tablolarda ġirket‟in hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan 

Ģirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve iliĢkili oldukları bilinen diğer Ģirketler, iliĢkili taraflar olarak 

tanımlanmıĢtır. Grubun bilanço tarihi itibariyle iliĢkili taraflarına iliĢkin açıklamalarına Not 23‟de yer 

verilmiĢtir. 

 

2.i.6. Diğer Alacaklar 

 

Ticari alacaklar ile finansal yatırımlar dıĢında kalan alacaklardır. Verilen depozito ve teminatlar, iliĢkili 

taraflardan diğer alacaklar, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar dıĢındaki kamu idarelerinden alacaklar ve diğer 

çeĢitli alacaklar örnek olarak gösterilebilir. Bu alacakların, iliĢkili taraflardan olan kısmı ayrı bir alt kalemde 

örnek formata uygun olarak gösterilir. Grubun bilanço tarihi itibariyle diğer alacağı açıklamalarına Not 8‟de yer 

verilmiĢtir. 

 

2.i.7. Stoklar 

 
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değiĢken genel 
üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre 
değerlenir. Maliyet hesaplamalarında Grup hareketli ağırlıklı ortalama yöntemini kullanmaktadır. 
 
Net gerçekleĢebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlanma 
maliyeti ile satıĢı gerçekleĢtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde 
edilir. Stokların net gerçekleĢebilir değeri maliyetinin altına düĢtüğünde, stoklar net gerçekleĢebilir değerine 
indirgenir ve değer düĢüklüğünün oluĢtuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 
 
Daha önce stokların net gerçekleĢebilir değere indirgenmesine neden olan koĢulların geçerliliğini kaybetmesi 
veya değiĢen ekonomik koĢullar nedeniyle net gerçekleĢebilir değerde artıĢ olduğu kanıtlandığı durumlarda, 
ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı iptal edilir. Ġptal edilen tutar önceden ayrılan değer düĢüklüğü tutarı ile 
sınırlıdır. Grubun bilanço tarihi itibariyle stok açıklamalarına Not 9‟da yer verilmiĢtir. 

 

2.i.8. Canlı Varlıklar 
 

TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar ile hasat anındaki tarımsal ürünler, tarımsal faaliyetle ilgili olmaları 

durumda bu kalemde gösterilir. Bu kalem, sadece tarımsal faaliyette bulunan iĢletmeler tarafından kullanılır. 

Grubun mali tablo dönemi itibariyle canlı varlığı bulunmamaktadır. 

 

2.i.9. PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 
 

Genellikle tedarikçilere yapılan ve daha sonraki bir dönemde (veya dönemlerde) gider ve maliyet hesaplarına 

aktarılacak tutarlar bu kalemde gösterilir. Kalemin önemsiz olması durumunda ilgili tutarlar diğer dönen/duran 

varlıklar içinde sunulur. Grubun mali tablo dönemi itibariyle peĢin ödenmiĢ giderler açıklamalarına Not 10‟da 

yer verilmiĢtir. 

 

2.i.10. Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 
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TMS 12 Gelir Vergileri Standardı çerçevesinde, peĢin ödenen ve indirim konusu yapılabilecek gelir üzerinden 

ödenecek çeĢitli vergi ve fonlar gibi cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar bu kalemde gösterilir. Grubun mali 

tablo dönemi itibariyle cari dönem vergisi ile ilgili varlıkları bulunmamaktadır. 

 

 

2.i.11. Diğer Dönen/Duran Varlıklar 
 

Devreden KDV, indirilecek KDV, diğer KDV, sayım ve tesellüm noksanları gibi yukarıdaki kalemlerde 

gösterilmeyen dönen/duran varlıklar bu kalemde gösterilir.  

 

2.i.12. SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 
 

TFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı çerçevesinde, defter 

değeri sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satıĢ iĢlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması nedeniyle satıĢ 

amaçlı olarak sınıflandırılmıĢ duran varlıklar ile elden çıkarılacak gruplara iliĢkin tüm varlıklar bu kalemde 

gösterilir. Ayrıca, TFRS 5 uyarınca ortaklara dağıtım amacıyla sınıflandırılmıĢ duran varlıklar ile elden 

çıkarılacak gruplara iliĢkin tüm varlıklar da, bunların ortaklara dağıtma yönünde taahhütte bulunulduğu andan 

itibaren bu kalemde gösterilir. Bu durumda kalem ismi, bu varlıkları ifade edecek Ģekilde isimlendirebilir.   

 

2.i.13. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı çerçevesinde, kira geliri veya değer artıĢ kazancı ya da her 

ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleĢmesine göre kiracı tarafından) elde 

tutulan gayrimenkuller (arsa, bina, arsa ve bina, binanın bir kısmı) bu kalemde gösterilir. Gayrimenkulün  

finansal kiralamaya konu olması halinde TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standardında belirtilen açıklamalar ilave 

olarak yapılır. Yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına girmesi ve kiracının gerçeğe uygun değer yöntemini 

kullanması durumunda, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkule iliĢkin bir 

hakkın yatırım amaçlı gayrimenkul olarak bu kalemde gösterilmesi mümkündür. Grubun mali tablo dönemi 

itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır. 

 

2.i.14. Maddi Duran Varlıklar 

 

Mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, baĢkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde 

kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki niteliği bulunan duran 

varlıklardır. TMS uyarınca maddi duran varlıklar, Finansal Durum Tablosunda ya da dipnotlarda, arazi ve 

arsalar, binalar, tesis, makine ve cihazlar, taĢıtlar, mobilya ve demirbaĢlar, yapılmakta olan yatırımlar, maden 

kaynaklarının araĢtırılması ve değerlendirilmesine iliĢkin varlıklar, diğer maddi varlıklar vb. ġeklinde 

sınıflandırılabilir. Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiĢ amortisman düĢüldükten sonraki net 

değeri ile belirtilir. Grubun amortisman uygulamasında, maddi varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri 

esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır. 

 

 

       Faydalı Ömür   Amortisman Oranı % 

Yeraltı Yerüstü Düzenleri (2016 yılında satılmıĢtır)  15 yıl    6,67 

Binalar (2016 yılında satılmıĢtır)    5-15-20-25-40-50 yıl  2-2,5-4-5-6,67-20 

Tesis, Makine ve Cihazlar     2,5-3-4-5-6  4-5-10-12,5-16,67 

       8-10-20-25 yıl   20-25-33,33-40 

TaĢıtlar       5 yıl    20 

Mobilya ve DemirbaĢlar     2-3-4-5-8-10-15 yıl  6,67-10-12,5-20-25-33,33-50 

 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kazanç 

veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. 

Varlıkların nitelikleri ve iĢletmedeki fonksiyonu ile TMS 1‟de yer alan diğer kriterler göz önünde 

bulundurularak önemine binaen ayrıca sunulması gerekenler Finansal Durum Tablosunda ayrı bir kalem olarak 

gösterilir.  
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Maddi duran varlık alımları için verilmiĢ olan avanslar, ilgili varlık aktifleĢtirilene kadar bu kalemde değil, 

“PeĢin ÖdenmiĢ Giderler” kalemi altında gösterilir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle maddi duran varlık 

açıklamalarına Not 11‟te yer verilmiĢtir. 

 

 

2.i.15. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Parasal olmayan, fiziksel niteliği bulunmayan, tanımlanabilir duran varlıklar bu kalemde gösterilir. Bu 

varlıklardan Ģerefiye, tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen, bir iĢletme birleĢmesinde 

edinilmiĢ diğer varlıklardan ortaya çıkan gelecekteki ekonomik faydaları simgeleyen varlık olup örnek formata 

uygun olarak Finansal Durum Tablosunda ayrıca gösterilir. 

 

ġerefiye dıĢındaki maddi olmayan duran varlıklar, haklar, geliĢtirme giderleri, yazılım programları, -petrol, 

doğal gaz gibi- yenilenemeyen kaynaklara iliĢkin haklar ve rezervler, maden kaynaklarının araĢtırılması ve 

değerlendirilmesine iliĢkin varlıklar, diğer maddi olmayan varlıklar Ģeklinde sınıflandırılabilir. Grubun maddi 

olmayan varlıkları elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınmıĢtır. Amortisman, varlığın faydalı ömürleri baz 

alınarak ayrılmaktadır. 

      Faydalı Ömür   Amortisman Oranı % 

Bilgisayar Yazılımları     3 yıl    33,33 

 

Grubun mali tablo dönemi itibariyle maddi olmayan duran varlık açıklamalarına Not 12‟te yer verilmiĢtir. 

 

2.i.16. ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları, indirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlere devreden kullanılmamıĢ mali zararlar 

ve gelecek dönemlere devreden kullanılmamıĢ vergi avantajları nedeniyle gelir üzerinden alınan vergilere iliĢkin 

gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan tutarları ifade eder. Vergi mevzuatı açısından indirim imkanı olmayan 

(sürekli) tutarlara iliĢkin olarak ertelenmiĢ vergi varlığı kalemi kullanılmaz. Grubun mali tablo dönemi itibariyle 

ertelenmiĢ vergi varlığı açıklamalarına Not 21‟de yer verilmiĢtir. 

 

2.i.17. Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler 

 

Yükümlülükler, geçmiĢte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik 

fayda içeren değerlerin iĢletmeden çıkıĢına neden olacak olan mevcut zorunluluklardır. Bu tanım, 

yükümlülüklerin temel özelliklerini belirtmekte, bunların Finansal Durum Tablosunda yer verilebilmesi için 

karĢılamaları gereken temel kriterleri belirlememektedir. Bu nedenle, yükümlülük tanımı, finansal tablolara 

yansıtma kriterlerini taĢımadığı için Finansal Durum Tablosunda yer verilemeyen yükümlülükleri de 

kapsamaktadır. 

 

TMS 1‟in 69-76 ncı paragrafları çerçevesinde, aĢağıdaki özelliklerden herhangi birini taĢıyan yükümlülükler, 

kısa vadeli olarak sınıflandırılır: 

 

(a) Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi; 

(b) Öncelikle ticari amaçla elde tutulması; 

(c) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya 

(d) ĠĢletmenin yükümlülüğün ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren en az on 

iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koĢulsuz bir hakkının bulunmaması. Yükümlülüğün, karĢı tarafın 

seçimine bağlı olarak özkaynağa dayalı finansal araç ihraç edilmesi suretiyle ödenmesine yönelik hükümler, 

sınıflandırılmasını etkilemez. 

 

Grup, diğer bütün yükümlülüklerini uzun vadeli olarak sınıflandırır. 

 

2.i.18. Borçlanmalar 
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Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle 
kaydedilir. Krediler, ıskonto edilmiĢ değer ile ilk kayda alınan değer arasındaki farkın önemli olması durumunda, 
etkin faiz yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiĢ maliyet değeri üzerinden belirtilir. ĠĢlem masrafları düĢüldükten 
sonra kalan tutar ile ıskonto edilmiĢ maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince  
 
 
finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluĢtuğunda gelir tablosuna 
kaydedilir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle borçlanmalar açıklamalarına Not 6‟da yer verilmiĢtir. 
 

2.i.19. Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 

 

Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımlarının gösterildiği kalemdir. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 

kısımlarının önemsiz olması halinde, “Kısa Vadeli Borçlanmalar”la birlikte “Finansal Borçlar” adlı yeni ve tek 

bir kalem altında gösterilir. 

 

2.i.20. Diğer Finansal Yükümlülükler 

 

TMS 32‟de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olmayan, diğer bir ifadeyle ilk 

muhasebeleĢtirmeden sonra, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiĢ maliyetinden ölçülmeyen türev 

araçlardan kaynaklanan yükümlülükler, finansal garanti sözleĢmeleri gibi finansal yükümlülükler bu kalemde 

gösterilir. 

 

2.i.21. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 

 

Konsolidasyona dahil, finans sektöründe faaliyet gösteren ortaklıkların, bu faaliyetlerinden kaynaklanan borçları 

bu kalemde gösterilir. Dipnotta, her bir sektör bazında ayrıntıya yer verilir. Örneğin; bankacılık faaliyetlerinden 

borçlar (mevduat, katılım hesabı), sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (sigortacılık ve reasürans faaliyetlerinden 

borçlar, depolar, emeklilik faaliyetlerinden borçlar vb.), finansal kiralama faaliyetlerinden borçlar vb. gibi. 

 

2.i.22. Ticari Borçlar 

 

Üçüncü kiĢilere tedarikçi sıfatları dolayısıyla bulunan borçlardır. TMS 37‟nin 11 inci paragrafı uyarınca bir 

borcun ticari borç olabilmesi için faturasının kesilmiĢ veya benzer Ģekillerde tedarikçiyle tarafları bağlayıcı 

Ģekilde mutabakata varılmıĢ olması gerekir. Raporlama tarihi itibarıyla finansal tablolara alınma kriterlerini 

sağlayan ancak henüz bu Ģekilde mutabakata varılmamıĢ borçlar, aynı paragrafta tahakkuk olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Bununla birlikte, finansal raporlama konusundaki ülkemiz uygulamalarına paralellik 

sağlamak amacıyla, söz konusu tahakkuklar Finansal Durum Tablosunda “Ticari Borç” kalemleri içinde 

gösterilir. 

 

Alınan depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer borçlarda gösterilir. Ticari borçların varsa vade 

farkları, faiz vb. karĢılığında yapılan tahakkuklar da ticari borçlarda gösterilir ve bunlara iliĢkin açıklamalar 

dipnotlarda yapılır. Söz konusu faiz giderleri ve kur fakları Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda 

ise “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” içinde gösterilir. Ticari borçlar vadeleri 12 aydan daha uzun olsa dahi 

iĢletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ise bu tür borçların kısa vadeli yükümlülüklerde sınıflandırılması 

esastır. Grubun mali tablo dönemi itibariyle ticari borçlar açıklamalarına Not 7‟de yer verilmiĢtir. 

 

2.i.23. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 

 

Ücretler, maaĢlar ve sosyal güvenlik katkıları gibi dönem içinde çalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında 

borçlanılan tutarlar bu kalemde gösterilir. Ġçeriğini yansıtması koĢuluyla, alternatif olarak “ÇalıĢanların Ücret 

Tahakkukları” vb. Ģekillerde isimlendirilebilir. Kalemin önemsiz olması durumunda, ilgili tutar “Ticari Borçlar”  

kaleminde gösterilir. 

 

Grubun mali tablo dönemi itibariyle ticari çalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar açıklamalarına 

Not 14‟de yer verilmiĢtir. 
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2.i.24. Diğer Borçlar 

 

Ticari borçlar dıĢında kalan ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanmayan borçlardır. Tedarikçi veya müĢteri 

sıfatı taĢımayan iliĢkili taraflara borçlar, alınan depozito ve teminatlar, kamu idarelerinden borçlar, diğer çeĢitli  

 

borçlar örnek olarak gösterilebilir. ĠliĢkili taraflardan finansman sağlama amacıyla finansal piyasalardan yapılan 

borçlanmalar bu kalemde değil vadelerine göre kısa veya uzun vadeli borçlanmalar altında gösterilir. Tutarların 

önemli olması durumunda,  bunlar için ayrı kalemler açılır. Grubun mali tablo dönemi itibariyle diğer borçlar 

açıklamalarına Not 8‟de yer verilmiĢtir. 

 

2.i.25. Devlet TeĢvik ve Yardımları 

 
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teĢvikleri de dâhil olmak üzere tüm devlet teĢvikleri, elde 
edilmesi için gerekli Ģartların iĢletme tarafından yerine getirileceğine ve teĢvikin iĢletme tarafından elde 
edilebileceğine dair makul bir güvence oluĢtuğunda finansal tablolara yansıtılır. AraĢtırma ve geliĢtirme teĢvikleri, 
ġirket‟in teĢvik talepleri yetkili makamlar tarafından onaylandığı zaman finansal tablolara yansıtılır. Grubun cari 
dönemde ve önceki dönemde yararlandığı bir devlet teĢviği ve yardımı yoktur. 
 

2.i.26. ErtelenmiĢ Gelirler 

  

Gerek satıĢ sözleĢmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, müĢterilerden veya diğer kiĢilerden alınan 

avanslar gibi karĢılığının tamamı veya bir kısmı, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen veya alacak olarak 

tahakkuk ettirilen ancak gelecek dönemlere ait olan gelirlere iliĢkin yükümlülüklerdir. ErtelenmiĢ gelirlerin 

önemsiz olması halinde, ilgili tutar diğer kısa vadeli / uzun vadeli yükümlülükler içinde gösterilir. Grubun mali 

tablo dönemi itibariyle ertelenmiĢ gelirleri açıklamalarına Not 10‟da yer verilmiĢtir. 

 

2.i.27. Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 

 

TMS 12 kapsamındaki gelir üzerinden alınan vergilerin takip eden dönemde vergi idaresine ödenmesi beklenen 

kısmı bu kalemde gösterilir. Dönem kârının peĢin ödenen vergileri bu tutardan düĢülerek “Cari Dönem 

Vergisiyle Ġlgili Varlıklar” kaleminde gösterilir. 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiĢ vergi giderinin (veya gelirinin) toplamından oluĢur. 

 

Cari vergi gideri 

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

yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya 

indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. ġirket‟in 

cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranı 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

ErtelenmiĢ Vergi 

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile 

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

vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.  

 

Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 

farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 

yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. ġerefiye veya iĢletme birleĢmeleri dıĢında 

varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından dolayı oluĢan ve hem ticari hem de mali kar 

veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına iliĢkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı 

hesaplanmaz. 
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Ertelenen vergi yükümlülükleri, ġirket‟in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 

gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki 

yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 

hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen 

vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın  

 

kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması Ģartıyla 

hesaplanmaktadır. Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. 

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine 

imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği 

dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaĢmıĢ veya önemli ölçüde kanunlaĢmıĢ vergi 

oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin 

hesaplanması sırasında, ġirket‟in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da 

yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 

ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından  

 

toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da ġirket‟in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleĢtirmek 

suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönemin cari ve ertelenmiĢ vergisi 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 

iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme 

birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi, gelir 

tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmelerinde, Ģerefiye hesaplanmasında ya da 

satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe 

uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aĢan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde 

bulundurulur. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiĢ vergilerdeki değiĢimi 

içermektedir. ġirket,  dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiĢ vergi hesaplamaktadır.  

 

Vergi Varlık ve Yükümlülüklerinde NetleĢtirme 

 

Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peĢin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla iliĢkili olduğu için 

netleĢtirilmektedir. ErtelenmiĢ vergi aktif ve pasifi de aynı Ģekilde netleĢtirilmektedir. 

 

2.i.28. KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar 

 

KarĢılıklar 
 

ġirket‟in, geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu 
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karĢılık 
olarak finansal tablolara alınır. ġarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma 
ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur.  
 
ġarta bağlı yükümlülük olarak iĢleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların 
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu Ģarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahmin 
yapılmadığı durumlar hariç, olasılıktaki değiĢikliğin meydana geldiği dönemin finansal tablolarında karĢılık olarak 
kayıtlara alınır. 
 

ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar 
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Taahhüt ve Ģarta bağlı yükümlülük doğuran iĢlemler, gerçekleĢmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın 
neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı iĢlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya 
belirsizlik taĢımaları açısından bilanço dıĢı kalemler olarak tanınmıĢtır. Gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel 
mükellefiyetler veya oluĢacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler ġirket için gider ve 
borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel görünen gelir ve karlar finansal 
tablolarda yansıtılmaktadır. 
 

KarĢılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca 
karĢılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve 
tutarın güvenilir bir Ģekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 
 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

 

UMS 19 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında finansal tablolarda gösterilmesi gereken borç tahakkuklarına 

(veya karĢılıklara) bu kalemde yer verilir. Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine 

göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardı  (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ 

emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 

 

Türkiye‟de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene 

bağlı olmaksızın iĢine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar 

için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaĢına gelmiĢ personeline kıdem tazminatı ödemesi 

yapmak zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaĢ üzerinden 

hesaplanmaktadır. Hesaplamada reel iskonto oranı ile gelecekte ödenecek kıdem tazminatının bilanço tarihi 

itibariyle bugünkü değerleri bulunmaktadır. 

 

TMS 19‟a yapılan değiĢiklikler tanımlanmıĢ fayda planları ve iĢten çıkarma tazminatının muhasebesini 

değiĢtirmektedir. En önemli değiĢiklik tanımlanmıĢ fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların 

muhasebeleĢtirilmesi ile ilgilidir. DeğiĢiklikler, tanımlanmıĢ fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların 

gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢim olduğunda bu değiĢikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve 

böylece TMS 19‟un önceki versiyonunda izin verilen „koridor yöntemi‟ni ortadan kaldırmakta ve geçmiĢ hizmet 

maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır.  

 

DeğiĢiklikler, finansal durum tablolarında gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya 

da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir 

olarak muhasebeleĢtirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, TMS 19‟un bir önceki baskısında açıklanan 

plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına iliĢkin faiz gideri yerine tanımlanmıĢ net 

fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan „net bir faiz‟ tutarı 

kullanılmıĢtır. TMS 19‟da yapılan değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmıĢtır. ġirket personeli ile ilgili 

tanımlanmıĢ fayda planlarında aktüeryal kar/zarar hesaplamıĢ, finansal tablolarda da göstermiĢtir. (Not; 14) 

 

Emeklilik planları 

 

Grubun emeklilik fayda planları bulunmamaktadır. Grubun mali tablo dönemi itibariyle kıdem tazminatı 

açıklamalarına Not 14‟te yer verilmiĢtir. 

 

2.i.29. Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Borçlar 

 

TMS 12 çerçevesinde, gelir üzerinden alınan vergilerin takip eden dönemden sonraki dönemlerde vergi 

idaresine ödenmesi beklenen kısmı bu kalemde gösterilir. 

 

2.i.30. ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 

 

Vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergilerini ifade eder. Vergi 

mevzuatı açısından vergilendirme imkanı olmayan (sürekli) tutarlara iliĢkin olarak “ErtelenmiĢ Vergi 

Yükümlülüğü” kalemi kullanılmaz. 
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2.i.31. Diğer Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler 

 

Sayım ve tesellüm fazlaları, diğer çeĢitli borç ve yükümlülükler gibi yukarıdaki kalemlerde gösterilmeyen kısa 

vadeli / uzun vadeli yükümlülükler bu kalemde gösterilir. 

 

 

2.i.32. SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına ĠliĢkin Yükümlülükler 
 

TFRS 5 çerçevesinde, defter değeri sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satıĢ iĢlemi vasıtası ile geri 

kazanılacak olan elden çıkarılacak gruplara iliĢkin yükümlülükler bu kalemde gösterilir. Ayrıca, TFRS 5 

uyarınca ortaklara dağıtım amacıyla sınıflandırılmıĢ elden çıkarılacak gruplara iliĢkin yükümlülükler de, 

ortaklara dağıtma yönünde taahhütte bulunulan tarihten itibaren bu kalemde gösterilir. Bu durumda kalem ismi, 

bu yükümlülükleri ifade edecek Ģekilde isimlendirebilir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle satıĢ amaçlı 

sınıflandırdığı duran varlık tutarına iliĢkin yükümlülüğü yoktur. 

 

2.i.33. Özkaynaklar 
 

Özkaynaklar, iĢletmeye ait tüm yükümlülüklerin iĢletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan 

varlıklar üzerindeki paylardır. ÖdenmiĢ sermaye, hisse senedi ihraç primleri, sermaye düzeltmesi olumlu 

farkları, kardan kısıtlanmıĢ yedekler, geçmiĢ yıl kar ve zararları ile dönem kar zararı burada gösterilir. Grubun 

mali tablo dönemi itibariyle özkaynak açıklamalarına Not 15‟te yer verilmiĢtir. 

 

2.i.34. Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları 
 

SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolar, en son 31 Aralık 2004 tarihi 

itibariyle TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon muhasebesine 

tabi tutulmuĢtur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2021  ve 31 Aralık 2020 tarihli bilançoda yer alan özkaynaklar içindeki 

enflasyon düzeltme farkları kalemi yasal yedeklere iliĢkin olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan enflasyon 

düzeltmelerini yansıtmaktadır. 

 

2.i.35. Geri AlınmıĢ Paylar (-) 
 

TMS 32‟nin 33 üncü paragrafı kapsamında iĢletmenin kendi paylarını alması durumunda, bu paylara iliĢkin alım 

bedelleri özkaynaktan düĢülerek “Geri AlınmıĢ Paylar (-)” kaleminde gösterilir. Payların konsolidasyona dahil 

olan diğer taraflarca satın alınması halinde de alınan paylar bu kapsama girmekle birlikte, bu tutarlar TMS 32 

kapsamında “KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi” kaleminde gösterilir, geri alınmıĢ payların alımı  ve satımı 

neticesinde doğan farklar kâr veya zararda gösterilmez. Grubun mali tablo dönemi itibariyle geri alınmıĢ pay 

mevcut değildir. 

 

2.i.36. KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-) 
 

Bu kalem, iĢletmenin paylarının konsolidasyona dahil olan diğer taraflarca satın alınması halinde ödenmiĢ 

sermayesinin yasal kayıtlardaki tutarıyla gösterimini teminen, ödenmiĢ sermaye tutarının, ödenmiĢ sermaye 

dıĢındaki bir kalemle düzeltilmesini sağlamak için kullanılır. 
 

2.i.37. Paylara ĠliĢkin Primler/Ġskontolar 
 

Pay ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, kontrol gücü devam eden ortaklıkların pay satıĢ kârları gibi 

sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve sermayenin bir parçası sayılan tutarların izlendiği kalemdir. 

Nominal değerin altında bir fiyatla ihraç edilen paylara iliĢkin nominal değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark 

nedeniyle oluĢan negatif farklar dipnotlarda ayrıca gösterilir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle paylara iliĢkin 

primler/iskontoları Not 15‟te açıklanmıĢtır. 
 

2.i.38. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
 

Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan özkaynak 

unsuru olarak raporlanan ve hiçbir durumda kâr veya zarara aktarılamayacak yeniden değerleme ve ölçüm 

kazanç/kayıpları (maddi duran varlıklar yeniden değerleme artıĢ/azalıĢları, maddi olmayan duran varlıklar 

yeniden değerleme artıĢ/azalıĢları, tanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları) ile diğer 

kazanç ve kayıplar gibi gelir unsurları izlenir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle kar veya zararda yeniden 
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sınıflandırılmayacak kıdem tazminatı aktüeryal kazanç ve kayıptan kaynaklanan birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler 

veya giderleri mevcutdur. 

 

 

 

 

2.i.39. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
 

Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir (gider) unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan 

özkaynak unsuru olarak kaydedilen ve sonradan kâr veya zarara aktarılabilen Yabancı para çevirim farkları, 

Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları (Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme 

ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı 

gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak paylar), Riskten korunma kazanç/kayıpları (Nakit akıĢ riskinden 

korunma kazançları/kayıpları, YurtdıĢındaki iĢletmeye iliĢkin yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları) 

ile Diğer kazanç/kayıplar gibi kapsamlı gelir (gider) unsurları izlenir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle kar 

veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler mevcut değildir. 

 

2.i.40. Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler (Kar dağıtım amacı dıĢında ayrılmıĢ yedekler) 

 

Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleĢme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dıĢındaki 

belli amaçlar (örneğin iĢtirak satıĢ kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmıĢ yedeklerdir. Bu 

yedekler, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilecek olup, TMS çerçevesinde yapılan değerlemelerde 

ortaya çıkan farklılıklar geçmiĢ yıllar kar/zararıyla iliĢkilendirilir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle yedekler 

açıklamalarına Not 15‟te yer verilmiĢtir. 

 

2.i.41. GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları 

 

Net dönem kârı dıĢındaki birikmiĢ kâr/zararlar bu kalemde netleĢtirilerek gösterilir. Özleri itibarıyla birikmiĢ 

kâr/zarar niteliğinde olan -dolayısıyla kısıtlanmamıĢ olan- olağan üstü yedekler de birikmiĢ kâr sayılır ve bu 

kalemde gösterilir. Grubun mali tablo dönemi itibariyle geçmiĢ yıllar kar/zararları açıklamalarına Not 15‟te yer 

verilmiĢtir. 

 

2.i.42. Nakit Akım Tablosu 

 

Grup net varlıklarındaki değiĢimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değiĢen 

Ģartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım 

tablolarını düzenlemektedir. Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

ĠĢletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grubun esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını 

gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grubun yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve 

finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansal faaliyetlere iliĢkin nakit akımları, 

Grubun finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.  

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve vadesiz banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa 

vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

 

2.i.43. Esas Faaliyetler 

 

Esas faaliyetler, bir iĢletmenin ana hasılatını sağladığı faaliyetleridir. AĢağıda tanımı yapılan yatırım ve 

finansman faaliyeti kapsamına girmeyen diğer faaliyetler de esas faaliyetler kapsamında değerlendirilir. 

 

Hasılat 

ġirket, hasılatın muhasebeleĢtirilmesinde TFRS 15 “MüĢteri sözleĢmelerinden doğan hasılat” standardına uygun 

olarak aĢağıda yeralan beĢ aĢamalı modeli kullanmaya baĢlamıĢtır. 

- MüĢteriler ile yapılan sözleĢmelerin tanımlanması 
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- 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) özleĢmenin 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 düĢük olabilir. 
 

Gelirler, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik yararların muhtemel olması 

üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 

Net satıĢlar, mal satıĢlarından iade ve satıĢ iskontolarının düĢülmesi suretiyle bulunmuĢtur. 
 

Malların satışı: 

Malların satıĢından elde edilen gelir, aĢağıdaki Ģartlar karĢılandığında muhasebeleĢtirilir: 

 ġirket‟in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

 ġirket‟in mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 

kontrolünün olmaması, 

 Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi, 

 ĠĢlemle iliĢkili olan ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması, 

 ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi. 
 
Hizmet satışları: 

Hizmet sunumuna iliĢkin bir iĢlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iĢlemle ilgili 

hasılat iĢlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. 

AĢağıdaki koĢulların tamamının varlığı durumunda, iĢleme iliĢkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin 

edilebildiği kabul edilir: 

 Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

 ĠĢleme iliĢkin ekonomik yararların iĢletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; 

 Bilanço tarihi itibariyle iĢlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve 

 ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iĢlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi. 

Temettü ve faiz geliri: 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini 

nakit giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde 

tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı 

doğduğu zaman kayda alınır. Diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleĢmesi, risk 

ve faydaların transferlerinin yapılmıĢ olması, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili 

ekonomik faydaların ġirket‟e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul 

değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 

 

SatıĢların Maliyeti 
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Giderlerin ilgili olduğu gelir hesapları ile doğrudan iliĢkilendirilmesi esası uyarınca, hasılatın finansal tablolara 

alınmasıyla eĢ zamanlı olarak Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna yansıtılan, hasılat unsurlarının 

maliyetlerinin gösterildiği kalemdir. Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir. 

 

 

 

 

 

2.i.44. Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri 

 

Genel yönetim giderleri, pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri ile TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Standardı çerçevesinde doğrudan kâr veya zararla iliĢkilendirilen araĢtırma ve geliĢtirme giderleri ayrı ayrı 

gösterilir. Söz konusu giderlere bunlara iliĢkin amortisman ve itfa giderleriyle, çalıĢanlara sağlanan faydalar da 

dahildir. 

 

2.i.45. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanmakla birlikte, esas faaliyetlere iliĢkin gelir ve giderlerin haricinde, hasılat 

tanımını karĢılamayan kazançlar, satıĢların maliyetine girmeyen kayıplar, yatırım ve finansman faaliyeti 

kapsamına girmediği için esas faaliyet kapsamında değerlendirilen faaliyetlere iliĢkin gelir ve giderlerdir. 

(Not:18) 

 

2.i.46. Yatırım Faaliyetleri 

 

Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıklar ile nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde 

edilmesi ve elden çıkarılmasına iliĢkin faaliyetlerdir. Hangi faaliyetlerin yatırım faaliyetleri kapsamına girdiği 

TMS 7 çerçevesinde değerlendirilir.  

 

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve bunlara iliĢkin giderler düĢülmek suretiyle yatırım faaliyeti 

kâr/zararı bulunur. Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların varsa kâr veya zarar payları ilgili kaleme 

eklenir ya da çıkarılır.  

 

Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların, raporlayan iĢletmenin esas faaliyetinin parçası olması 

durumunda, bu kalem “Esas Faaliyetler Bölümü”nde raporlanır. 

 

2.i.47. Finansal Gelirler/Finansal Giderler 

 

Finansman faaliyetleri, özkaynaklar ile yabancı kaynakların yapısında ve tutarında değiĢiklik meydana getiren 

faaliyetlerdir. Hangi faaliyetlerin finansman faaliyetleri kapsamına girdiği TMS 7 çerçevesinde değerlendirilir.  

Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiĢ faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil 

edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait gelir olarak 

finansal tablolara yansıtılır. 

 

Kredili mevduat hesabı ile kısa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler, yabancı para ile 

borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları 

finansal giderlerde gösterilmektedir. (Not:19) 

 

2.i.48. Durdurulan Faaliyetler 

 

Cari dönemde durdurulan faaliyet kapsamında sınıflandırılacak bir iĢlem bulunmamaktadır. 

 

2.i.49. Hisse BaĢına Kazanç 

 
Kapsamlı gelir tablosunda sunulan hisse baĢına kazanç/(kayıp), net karın/(zararın), dönem boyunca piyasada 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur. Türkiye‟de Ģirketler, 
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sermayelerini, hissedarlarına geçmiĢ yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu 
tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. 
Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının 
geçmiĢe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır. Cari dönem içinde bedelsiz hisse yolu ile sermaye artıĢı 
bulunmamaktadır. 
 

 

 

2.i.50. Kur DeğiĢiminin Etkileri 

 

Yabancı para iĢlemleri, iĢlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleĢtirilmektedir. Yabancı para cinsinden kayıtlara 

geçirilmiĢ olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. 

Değerleme iĢleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

 

2.i.51. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi 
arasındaki tüm olayları kapsar.  
 

ġirket, bilanço tarihinden sonraki 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. Bilanço tarihinden sonraki olaylara Not 26‟te yer verilmiĢtir. 
 

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Gruba dahil Ģirketlerin iĢ alanları Not 1‟ de verildiği üzere otomotiv sanayi yan kuruluĢu olarak kampana, fren 

ve debriyaj balataları imali üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Grup Ģirketlerde benzer teknoloji ile benzer ürün ve 

hizmetler üretildiğinden ve birbirine yakın pazarlama stratejileri ile yönetildiğinden faaliyet sonuçları ve 

performansı değerlendirilirken Grup Yönetimi tarafından bölümlere göre raporlamaya gerek görülmemiĢtir. 

 

Aynı Ģekilde Grubun yurt dıĢı satıĢlarının büyük bölümü benzer coğrafi bölgelere yapılan satıĢlardan oluĢmakta 

ve satıĢların coğrafi bölgelere dağılımı yıllara göre tutarlılık göstermektedir. Bu nedenle yönetimin yaklaĢımı 

çerçevesinde hasılatın detayı Not 16‟da sadece yurt içi ve yurt dıĢına yapılan satıĢlar olarak verilmiĢtir. 

 

4. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun nakit ve nakit benzerlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kasa 388 1.308 

Bankalar     

 - Vadesiz mevduat 59.696 1.346 

 - Vadeli mevduat -- -- 

      

Toplam 60.084 2.654 

      

Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki faiz reeskontu -- -- 

      

Toplam 60.084 2.654 
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5. FĠNANSAL YATIRIMLAR 

 

Bulunmamaktadır. (31.12.2020: Bulunmamaktadır) 

 

 

 

 

 

 
6. FĠNANSAL BORÇLANMALAR 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun finansal borçlanmalarin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kısa Vadeli Banka Kredileri -- 592.493 

Uzun Vadeli Banka Kredileri -- -- 

      

  -- 592.493 

 

 
31.12.2021 31.12.2020 

  Tutar Oran (%) Tutar Oran (%) 

         

Kısa vadeli finansal borçlar        

TL Kredileri -- -- 556.059 %19-%20 

Kredi kartı -- -- 36.434 -- 

          

Toplam -- -- 592.493   

         

Uzun  vadeli finansal borçlar        

TL Kredileri -- -- -- -- 

          

Toplam -- 
 

--  

 

Kredilerin vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

   
1 yıl içerisinde ödenecek --  505.811 

1-5 yıl içerisinde ödenecek --  --  

Vadesinde ödenmeyen --  86.682 

      

 
--  592.493 

 

Kısa ve uzun vadeli borçların gerçeğe uygun değeri, iskonto edilmesinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle 

defter değerine eĢittir. Raporlama tarihi itibariyle, banka kredileri iliĢkin olarak Grup tarafından verilen teminat 

bulunmamaktadır. (31.12.2020: Bulunmamaktadır). 
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7. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 

 

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun kısa vadeli ticari alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kısa vadeli ticari alacaklar     

Ticari alacaklar 1.067.260 670.548 

Alınan çekler ve senetler 299.840 78.260 

ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar 495.279 285.420 

Tahsili Ģüpheli ticari alacaklar 3.500.515 1.783.704 

      

  5.362.894 2.817.932 

      

ErtelenmiĢ finansman geliri (-) (126.618) (34.475) 

ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) (3.500.515) (1.783.704) 

      

Toplam 1.735.761 999.753 

 

ġirket‟in Ģüpheli ticari alacaklar karĢılığına iliĢkin hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Dönem baĢı bakiye 1.783.704 1.790.154 

Yıl içinde ayrılan karĢılıklar  1.716.811 -- 

Kur Farkı -- -- 

Ġptal edilen karĢılıklar   (6.450) 

      

Toplam 3.500.515 1.783.704 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, ticari alacakların 3.500.515 TL (2020: 1.783.704 TL) tutarındaki kısmı Ģüpheli 

alacaktır.  

 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun kısa vadeli ticari borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 
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Kısa vadeli ticari borçlar     

Satıcılar  2.407.342 1.836.511 

ĠliĢkili Taraflara Borçlar 654.650 385.229 

Diğer Ticari Borçlar 189.883 438.364 

Çek ve Senetler 145.878 1.240.278 

ErtelenmiĢ finansman gideri (-) (133.246) (107.028) 

      

Toplam 3.264.507 3.793.354 

 

 

Uzun Vadeli Ticari Borçlar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun uzun vadeli ticari borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Uzun  vadeli ticari borçlar     

Satıcılar  -- -- 

ĠliĢkili Taraflara Borçlar -- -- 

ErtelenmiĢ finansman gideri (-) -- -- 

      

Toplam -- -- 

 

 

8. DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 

 
Bilanço tarihi itibariyle Grubun kısa vadeli diğer alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kısa vadeli diğer alacaklar     

ĠliĢkili taraflardan alacaklar 2.074.569 583.426 

Personelden Alacaklar -- 1.574.157 

Diğer alacaklar 173.453 105.298 

Verilen teminatlar -- -- 

ġüpheli diğer alacaklar 52.474 52.474 

ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (52.474) (52.474) 

      

Toplam 2.248.022 2.262.881 

 

Grubun Ģüpheli diğer alacaklar karĢılığına iliĢkin hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Dönem baĢı bakiye 52.474 61.789 

Yıl içinde ayrılan karĢılıklar  -- -- 

Kur Farkı -- -- 

Ġptal edilen karĢılıklar -- (9.315) 
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Toplam 52.474 52.474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar  

 
Bilanço tarihi itibariyle Grubun uzun vadeli diğer alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Verilen teminatlar 26.500 411.425 

      

Toplam 26.500 411.425 

 

 

Kısa  Vadeli Diğer Borçlar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun kısa vadeli diğer borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Vadesi geçmiĢ,ertelenmiĢ veya taksit.vergi ve fonlar 1.966.309 1.848.838 

Ödenecek vergi ve fonlar 64.871 95.605 

Diğer çeĢitli borçlar 848 966.596 

ĠliĢkili taraflara borçlar  294.735 290.412 

      

Toplam 2.326.763 3.201.451 

 

Uzun  Vadeli Diğer Borçlar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun uzun vadeli diğer borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

ĠliĢkili taraflara borçlar  8.780.136 7.709.733 

Vadesi geçmiĢ,ertelenmiĢ veya taksit.vergi ve fonlar 2.862.258 3.695.572 

      

Toplam 11.642.394 11.405.305 

 

9. STOKLAR 

 
Bilanço tarihi itibariyle Grubun stokların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 
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Ġlk madde ve malzemeler 1.626.046 8.141.577 

Yarı mamuller 248.416 228.476 

Mamuller 820.776 3.169.143 

Ticari mallar 48 13.024 

Diğer stoklar 7.499.671 2.992 

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı  (7.499.671) (1.430.556) 

      

Toplam 2.695.286 10.124.656 

 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde stok değer düĢüklüğü karĢılığının 

hareket tabloları aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Dönem BaĢı 1.430.556 1.430.556 

Dönem Ġçinde Ayrılan KarĢılık 6.069.115 -- 

Dönem Ġçinde Ġptal Edilen -- -- 

      

Dönem sonu bakiyesi 7.499.671 1.430.556 

 

10. PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER 

 

Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun kısa vadeli peĢin ödenmiĢ giderlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler     

Gelecek aylara ait giderler 36.970 79.055 

Verilen sipariĢ avansları 455.287 -- 

      

Toplam 492.257 79.055 

 

Uzun Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun uzun vadeli peĢin ödenmiĢ giderlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Uzun Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler     

Gelecek yıllara ait giderler -- -- 

Verilen avanslar 672.772 629.500 

      

Toplam 672.772 629.500 

 

Kısa Vadeli ErtelenmiĢ Gelirler 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun kısa vadeli ertelenmiĢ gelirlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 
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  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kısa Vadeli PeĢin ErtelenmiĢ Gelirler     

Alınan avanslar 154.136 185.523 

Alınan diğer avanslar -- -- 

      

Toplam 154.136 185.523 

 

 

 

11. MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

 

 

Net Defter Değeri 31.12.2021 31.12.2020 

Arsa ve Araziler 221.940 -- 

Yeraltı-Yerüstü Düzenleri 3.166.570 -- 

Binalar 12.901.490 -- 

Tesis Makine Cihazlar 10.882.326 4.469.859 

TaĢıtlar 290.000 137.915 

Mobilya ve DemirbaĢlar 171.466 113.028 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.107.891 4.190.718 

Toplam 28.741.683 8.911.520 

 

 

 

 
Cari Dönem 01.01.2021 Ġlaveler ÇıkıĢlar 31.12.2021 

          

Maliyet         

Arazi ve arsalar -- 221.940 -- 221.940 

Yerüstü düzenleri -- 3.171.856 -- 3.171.856 

Binalar -- 12.904.172 -- 12.904.172 

Makine ve techizat 14.096.105 5.246.862 (2.054.872) 17.288.095 

TaĢıt araçları 227.641 208.955 (90.250) 346.346 

DöĢeme ve demirbaĢlar 1.046.030 101.520 (541.191) 606.359 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.190.718 -- (3.082.827) 1.107.891 

          

  19.560.494 21.855.305 (5.769.140) 35.646.659 

BirikmiĢ amortisman         

Yerüstü düzenleri -- 5.286 -- 5.286 

Binalar -- 2.682 -- 2.682 

Makine ve techizat 9.626.246 229.975 (3.450.452) 6.405.769 

TaĢıt araçları 89.726 11.745 (45.125) 56.346 

DöĢeme ve demirbaĢlar 933.002 40.276 (538.385) 434.893 

Yapılmakta Olan Yatırımlar -- -- -- -- 

          

  10.648.974 289.964 (4.033.962) 6.904.976 

          

Net kayıtlı değer 8.911.520     28.741.683 
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  01.01.2020 Ġlaveler ÇıkıĢlar 31.12.2020 

          

Maliyet         

Makine ve techizat 14.094.280 445.610 (443.785) 14.096.105 

TaĢıt araçları 154.181 73.460 -- 227.641 

DöĢeme ve demirbaĢlar 978.781 67.249 -- 1.046.030 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.414.142 1.776.576   4.190.718 

          

  17.641.384 2.362.895 (443.785) 19.560.494 

BirikmiĢ amortisman         

Makine ve techizat 8.067.650 1.558.596 -- 9.626.246 

TaĢıt araçları 74.465 15.261 -- 89.726 

DöĢeme ve demirbaĢlar 914.590 18.412 -- 933.002 

Yapılmakta Olan Yatırımlar -- -- -- -- 

          

  9.056.705 1.592.269 -- 10.648.974 

          

Net kayıtlı değer 8.584.679     8.911.520 

 

 
Makine ve Techizat, taĢıtlar ve binalar  için SPK Lisanslı  (Sermaye Piyasası Kurumu 21.09.2007 tarih ve 

34/982 sayılı toplantısında gayrimenkul değerleme Ģirketi olarak listeye almıĢtır.) Lal Gayrimenkul Değerleme 

ve MüĢavirlik A.ġ. firmasına değerleme yaptırılmıĢ Tesis makine cihaz ile taĢıtların değeri 11.172.326,59.- TL 

04.03.2022 tarih 2022 SPM-BALAT 010 nolu değerleme raporu ile tespit edilmiĢtir. Ayrıca binaların değeri 

16.290.000.-TL 02.03.2022 tarih ve 2022 SPM-BALAT 011 nolu değerleme raporu ile tespit edilmiĢtir.Grup 

yönetimi 31 Aralık 2021 itibariyle bu değerler üzerinden konsolide finansal tablolarda göstermiĢtir.  

 

Açıklama  Sabit Kıymet   

Net 

Değeri   

Ekpestir 

Değeri   

Değerleme 

Farkı   

Ertelenen 

Vergi 

          Lal Gayrimenkul 

Değerleme ve MüĢavirlik 

A.ġ.  

Balatacılar Tesis 

Makinalar 

 

1.066.566 

 

8.914.524 

 

7.847.958 

 

1.961.990 

Lal Gayrimenkul 

Değerleme ve MüĢavirlik 

A.ġ.  

Balatacılar 

TaĢıtlar 

 

81.045 

 

290.000 

 

208.955 

 

52.239 

Lal Gayrimenkul 

Değerleme ve MüĢavirlik 

A.ġ.  

Berka Tesis 

Makinalar 

 

182.477 

 

1.967.802 
 

1.785.325 
 

446.331 

Lal Gayrimenkul 

Değerleme ve MüĢavirlik 

A.ġ.  Berka Binalar   4.995.073   16.290.000   11.294.927   2.823.732 
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Net Defter Değeri     6.325.161   27.462.326   21.137.165   5.284.291 
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12. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

Net Defter Değeri   31.12.2021 31.12.2020 

    

Bilgisaray Yazılımları   32.001 -- 

KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 
 

285.697 189.664 

  

Toplam   317.698 189.664 

 

Cari Dönem 01.01.2021 Ġlaveler ÇıkıĢlar 31.12.2021 

          

Maliyet         

Bilgisayar Yazılımları 109.007 32.915 (7.984) 133.938 

KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 241.942 500.984 (440.176) 302.750 

          

  350.949 533.899 (448.160) 436.688 

BirikmiĢ itfa payı         

Bilgisayar Yazılımları 109.007 914 (7.984) 101.937 

KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 52.278 8.350 (43.575) 17.053 

          

  161.285 9.264 (51.559) 118.990 

          

Net kayıtlı değeri 189.664     317.698 

 

  01.01.2020 Ġlaveler ÇıkıĢlar 31.12.2020 

          

Maliyet         

Bilgisayar Yazılımları 109.007 -- -- 109.007 

KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 31.767 440.175 (230.000) 241.942 

          

  140.774 440.175 (230.000) 350.949 

BirikmiĢ itfa payı         

Bilgisayar Yazılımları 108.937 70 -- 109.007 

KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 31.767 43.574 (23.063) 52.278 

          

  140.704 43.644 (23.063) 161.285 

          

Net kayıtlı değeri 70     189.664 
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13. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

a) KarĢılıklar 

 

Kısa Vadeli Borç KarĢılıkları 

 

Bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır) 

 

Uzun Vadeli Borç KarĢılıkları 

 

Bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır) 

 

b) KoĢullu Varlıklar 

 

Bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır) 

 

c) Teminat, Rehin, Ġpotek ve Kefaletler: 

 

Bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır) 

 

 

14. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Kısa Vadeli KarĢılıklar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıkların detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

     

Kullanılmayan Ġzin Hakları -- 6.132 

      

  -- 6.132 

 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli KarĢılıklar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıkların detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

     

Kıdem tazminatı karĢılığı 82.462 39.832 

      

  82.462 39.832 
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ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun çalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Personele borçlar 602.171 579.569 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 34.684 54.772 

      

Toplam 636.855 634.341 

 

Türkiye‟de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli 

nedene bağlı olmaksızın iĢine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 

kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaĢına gelmiĢ (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaĢ) 

personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. 

 

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

ġirket‟in, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 

değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), Ģirketin 

yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliĢtirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 

varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

Bilanço gününde kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aĢağıdaki gibidir: 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

Enflasyon Oranı %17,50 %7,0 

Faiz Oranı %21,74 %10,00 

Yıllık iskonto oranı %3,61 %2,80 

 

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

Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı 

ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, ekli konsolide finansal tablolarda karĢılıklar, geleceğe 

iliĢkin çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek 

hesaplanmaktadır.           

 

Grubun kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temuz 2021 

tarihinden itibaren geçerli olan 8.284,51 TL (1 Temuz 2020: 7.117,17 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. Toplam 

karĢılığın hesaplanmasına yönelik aĢağıdaki aktüer öngörüler kullanılmıĢtır: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Dönem baĢı 39.832 17.405 

Ödemeler -- -- 

Faiz maliyeti 1.117 225 

Cari hizmet maliyeti 35.301 20.454 

Aktüeryal kazanç /(kayıp) 6.212 1.748 

      

Dönem sonu itibariyle karĢılık 82.462 39.832 

 

31 Aralık 2021 itibariyle 6.212 TL (2020: 1.748 TL) tutarındaki tanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm 

kazanç / kayıpları, diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmiĢtir.  
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15. SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 

 

a) Sermaye: 
 

ġirket‟in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerindeki çıkarılmıĢ sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021   31.12.2020   

  Hisse (%) TL Hisse (%) TL 

          

Mehmet Ömer Akad 6,37% 851.687 6,33% 770.000 

Anadolu GiriĢimleri Finansal DanıĢmanlık A.ġ. 6,19% 827.687 -- -- 

Diğer 87,45% 11.697.813 93,67% 11.395.862 

          

ÖdenmiĢ Sermaye 100% 13.377.187 100% 12.165.862 

     

Enflasyon düzeltme farkları  235.912  235.912 

     

 

 (*) ġirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa Ġstanbul A.ġ.‟ de (BĠST) iĢlem görmektedir. 
 

ġirket‟in ödenmiĢ sermayesi, 13.377.187 TL‟dir. (31.12.2020: 12.165.862 TL)  Bu sermaye, her biri 0,5 KrĢ  

nominal değerli 26.754.374 adet hisseden oluĢmaktadır. 

 

b) Paylara ĠliĢkin Primler /Ġskontolar 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Paylara iliĢkin primler / (iskontolar) 9.283.730 441.055 

      

  9.283.730 441.055 

 

c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

      

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  

BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
(596.496) (591.838) 

      

  (596.496) (591.838) 

 

d) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

  

 

Yasal yedekler 53.128 53.128 

Statü yedekleri 20.323 20.323 

  

 

  73.451 73.451 
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Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler, önceki dönemin karından, kanun veya sözleĢme kaynaklı zorunluluklar 

nedeniyle veya kar dağıtımı dıĢındaki belli amaçlar için (örneğin vergi mevzuatı kapsamında, iĢtirak hissesi satıĢ 

karı istisnasından yararlanmak için kar dağıtımına konu edilmeyip özel fona aktarımlar) ayrılmıĢ yedeklerdir. 

Genel Kanuni Yasal Yedekler, Türk Ticaret Kanunu‟nun 519‟uncu maddesine göre ayrılır ve bu maddede 

belirlenen esaslara göre kullanılır. Söz konusu tutarların SPK düzenlemeleri uyarınca “Kardan Ayrılan 

KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir.  

 

f) GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

  

 

Olağanüstü yedekler  74.390 74.390 

GeçmiĢ yıllar kar / (zararları) (11.857.500) (12.184.704) 

 

    

  (11.783.110) (12.110.314) 

 

Kar Dağıtımı 
 

Halka açık Ģirketler, kar dağıtımlarını SPK‟nın 1 ġubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no‟lu 

Kar Payı Tebliği‟ne göre yaparlar. 
 

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında asgari bir 

dağıtım oranı tespit edilmemiĢtir. ġirketler esas sözleĢmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen 

Ģekilde kar payı öderler. Ayrıca kar payları eĢit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve  finansal 

tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.  
 

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 belirlene kar payı nakden ödenmedikçe bu kiĢilere 

karda pay dağıtılamaz. 
 

g) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

 

   

1 Ocak bakiyesi 1.020.679 508.992 

Ġlaveler 4.672.317 28.817 

Ana ortaklık dıĢı kar /zarar payı 466.758 482.870 

 

    

  6.159.754 1.020.679 
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16. HASILAT 

SATIġ GELĠRLERĠ 
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

Yurtiçi satıĢlar 4.395.551 2.102.406 

YurtdıĢı satıĢlar -- -- 

Diğer gelirler 237.125 26.239 

      

Brüt satıĢlar 4.632.676 2.128.645 

SatıĢ Ġskontoları(-) (55.123) (30.648) 

Diğer Ġndirimler(-) (25.865) (611) 

      

Net satıĢlar 4.551.688 2.097.386 

 

SatıĢların Maliyeti (-) 

 
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

Satılan mamul maliyeti (3.725.457) (1.348.866) 

Satılan ticari mal maliyeti (22.463) (341.694) 

Diğer satıĢların maliyeti (4.504) -- 

      

SatıĢların maliyeti toplamı (3.752.424) (1.690.560) 

Brüt Kar 799.264 406.826 

 

17. FAALĠYET GĠDERLERĠ(-)  

  
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri -- -- 

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri 18.396 2.397 

Genel yönetim giderleri 1.045.172 949.058 

 
-- -- 

Faaliyet giderleri toplamı 1.063.568 951.455 

 

PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ(-)  

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun pazarlama satıĢ ve dağıtım giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

Personel giderleri -- -- 

Nakliye ve kargo giderleri -- -- 

Kira giderleri -- -- 

Diğer giderler 18.396 2.397 

TaĢıt giderleri -- -- 

Temsil ağırlama ve seyahat giderleri -- -- 

Kırtasiye giderleri -- -- 

HaberleĢme giderleri -- -- 

Bakım ve onarım giderleri -- -- 

      

Toplam 18.396 2.397 
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GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ(-)  

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun genel yönetim giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

  
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

Genel yönetim giderleri     

Personel giderleri 236.318 192.656 

ġüpheli alacak karĢılık giderleri -- -- 

Amortisman giderleri -- 302.402 

Diğer giderler 655.383 220.229 

DanıĢmanlık giderleri 108.601 191.132 

HaberleĢme giderleri 2.715 9.044 

TaĢıt giderleri 37.264 29.676 

Dava, noter giderleri 1.534 1.792 

Temsil ağırlama ve seyahat giderleri -- -- 

Kıdem ve izin tazminatı karĢılık giderleri 3.357 2.127 

Bakım ve onarım giderleri -- -- 

Vergi resim ve harçlar -- -- 

Aidat giderleri -- -- 

Kira giderleri -- -- 

Sigorta giderleri -- -- 

      

  1.045.172 949.058 

 

18. ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER  GELĠRLER VE GĠDERLER (-)  

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

      

Konusu kalmayan karĢılıklar 2.502.118 299.732 

Kur farkı gelirleri 1.953.939 106.765 

Reeskont faiz geliri 167.721 141.585 

SGK teĢvik prim gelirleri -- -- 

Sabit kıymet satıĢ karları -- -- 

Hurda satıĢ gelirleri -- -- 

Diğer gelirler ve karlar 210.175 204.317 

Diğer olağanüstü gelirler ve karlar 1.229.190 1.173.579 

      

  6.063.143 1.925.978 
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Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

      

      

Kur farkı giderleri 740.002 172.339 

Reeskont faiz giderleri 233.646 184.419 

KarĢılık giderleri 2.425.297 214.308 

Diğer 12.351.312 1.086.018 

      

Toplam 15.750.257 1.657.084 

 

 

19. FĠNANSMAN GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ(-)  

 

Finansman Gelirleri 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun finansman gelirlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  
     01.01.-

31.12.2021 

     01.01.-

31.12.2020 

      

Finansman gelirleri     

      

Kur Farkı Gelirleri -- -- 

Vade Farkı Gelirleri -- -- 

      

Toplam -- -- 

 

Finansman Giderleri (-) 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun finansman giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.-

31.12.2021 

01.01.-

31.12.2020 

      

Finansal giderleri     

      

Faiz giderleri  53.713 148.702 

Vade farkı giderleri -- -- 

Kur farkı giderleri -- -- 

Diğer finansman giderleri 1.117 225 

      

Toplam 54.830 148.927 
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20. DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grubun diğer dönen varıkların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

  
 

Diğer dönen varlıklar 
 

 

Devreden KDV 384.769 386.293 

  
 

Toplam 384.769 386.293 

 

21. GELĠR VERGĠLERĠ 

 

Grup‟un cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal 

tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar 

vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve 

vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih 

edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

2021 yılında uygulanan kurumlar vergisi oranı %25‟dir. (2020: %22). “5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 7061 

sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7061 Sayılı 

Kanun‟u”) ile kurumlar vergisi oranı, 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları 

için %22, 2021 yılı için %25 olarak belirlenmiĢtir.”  

 

Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2021 yılı 

kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları üzerinden 

hesaplanması gereken geçici vergi oranı %25‟dir. (2020: %22). “7061 Sayılı Kanun ile ilgili oran, 14 Mayıs 

2018 tarihinden itibaren, 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak belirlenmiĢtir.”   

 

Zararlar gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl taĢınabilir. Ancak 

oluĢan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez. Türkiye‟de ödenecek vergiler 

konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi 

beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25‟inci günü akĢamına kadar bağlı 

bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında 

muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iĢlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değiĢebilir. 

 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 

dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Ģirketlerin Türkiye‟deki Ģubelerine dağıtılanlar 

hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi 

stopajı %15 olarak uygulanmaktadır. 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla bilançoya yansıyan kurumlar vergisi yükümlülükleri 

aĢağıdaki gibidir: 

  31.12.2021 31.12.2020 

Cari vergi yükümlülüğü     

Kurumlar vergisi karĢılığı -- -- 

PeĢin ödenmiĢ vergi ve fonlar -- -- 

Ġadesi talep edilebilecek vergi -- -- 

      

Ödenecek kurumlar vergisi -- -- 
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ErtelenmiĢ vergiler 

 

Grup, vergiye esas yasal konsolide finansal tabloları ile TMS/TFRS‟ye göre hazırlanmıĢ konsolide finansal 

tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve 

yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 

esas konsolide finansal tablolar ile TMS/TFRS‟ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı 

dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aĢağıda belirtilmektedir. ErtelenmiĢ vergi 

aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında, varlıkların gelire dönüĢtüğü veya borçların ödendiği dönemlerde 

uygulanması beklenen vergi oranları dikkate alınmıĢtır. (31 Aralık 2020: %22). Grup‟un ertelenmiĢ vergi 

varlık/yükümlülükleri hareketleri aĢağıdaki gibidir; 

 

 
  31.12.2021 31.12.2020 

  
Kümülatif 

geçici farklar 

Ertelenen vergi 

varlığı/ 

(yükümlülüğü) 

Kümülatif geçici 

farklar 

Ertelenen vergi 

varlığı/ 

(yükümlülüğü) 

          

Sabit Kıymet Değerleme Farkları 3.048.732 762.182 4.443.157 977.495 

Stok Değer DüĢüklüğü -- -- 1.430.556 314.722 

Kredi Faiz Tahakkukları -- -- 24.283 5.342 

Kur Farkı Gideri 8.393 2.098 180.732 39.761 

ġüpheli Alacak KarĢılık Giderleri 3.552.989 888.247 1.836.178 403.959 

Ġzin KarĢılığı -- -- 6.132 1.349 

ErtelenmiĢ Finansman Gelirleri 126.618 31.655 28.077 6.177 

Gider Tahakkuk ve KarĢılıkları   1.522.574 380.644 1.350.156 297.034 

GiderleĢtirilen Personel Alacakları 1.027.008 256.752 1.027.008 225.942 

Kıdem tazminatı karĢılığı 61.126 15.282 18.496 4.031 

KarĢılık Giderleri 616.388 154.097 1.085.539 238.819 

ErtelenmiĢ Finansman Giderleri (133.246) (33.311) (107.028) (23.545) 

Reeskont Gelirleri -- -- -- -- 

MDV değer artıĢ (21.137.165) (5.284.291) (5.241.793) (1.153.194) 

Diğer Düzeltmeler (1.812) -- (1.812) 37 

          

Ertelenen vergi varlıkları 9.963.828 2.490.956 11.430.314 2.514.631 

Ertelenen vergi yükümlülükleri (21.272.223) (5.317.603) (5.350.633) (1.176.703) 

          

Ertelenen Vergi Varlıkları, Net (11.308.395) (2.826.647) 6.079.681 1.337.929 

 

 

22. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

 

Hisse BaĢına Kazanç 
01.01.-

31.12.2021 

01.01.-

31.12.2020 

      

Ana Ortaklığa Ait Net Kar/(Zarar) (11.369.072) 327.204 

ÇıkarılmıĢ hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi 13.377.187 12.165.862 

      

Tam TL cinsinden yüz hisse baĢına kar/(zarar) -0,85 0,03 
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23. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

 

 

 
31.12.2021 

  Alacaklar Borçlar 

  Kısa vadeli Uzun vadeli Kısa vadeli Uzun vadeli 

ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler Ticari 

Ticari 

olmayan Ticari 

Ticari 

olmayan Ticari 

Ticari 

olmayan 

Alınan 

Avanslar Ticari 

Ticari 

olmayan 

                    

Ortaklara Borçlar                   

ALĠ ÇAKIROĞLU - - - - - - - - 1.219.465 

DURBEY AKDOĞAN - - - - - 9.457 - - 94.688 

MEHMET ÖMER AKAD - - - - - - - - 3.390.056 

EYÜP OSMAN AKAD - - - - - - - - 517.692 

HALĠM GÖKDEMĠR - - - - - - - - 30.000 

LEVENT ODABAġOĞLU - - - - - - - - 409.113 

ALĠ PENAH BOZYĠĞĠT - 1.933.833 - - 213.181 120438 - - 1.332.826 

ADĠL SEMERCĠOĞLU - 70655 - - - 121.271 - - 128.517 

ZEKĠ AKDEMĠR - - - - - 2126 - - 82.376 

ĠLHAMĠ KASAP - - - - - - - - 15.000 

MĠTHAT YURT - - - - - - - - 19.000 

METĠN NAL - - - - - - - - 24.000 

HALĠM GÖKDEMĠR - - - - - 201 - - 40.461 

YUSUF ALTUN - - - - - 12.889 - - 775.202 

HAKKI AKDOĞAN - - - - - 13.162 - - 89.721 

ĠliĢkili ġirketler 

    
- 

  
- 

BEġ YILDIZ AS. ANKARA ġB. 255.886 - - - 416002 - - - 520.000 

ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.OTO YED.PARC-

BEHĠYE AKDOĞAN 48.227 - - - - - - - - 

UZMAN BALATA-MUSTAFA YAMAN 165.362 70.081 - - - - - - 400 

FAZ METAL - CEMHAN ÇAKIROĞLU - - - - 25.467 - - - - 

GUĠL TEJARAT - - - - - - - - - 

ARAS JAVAN SAHEL KHZAR - - - - - - - - - 

DĠĞER 25.804 - - - - 15191 - - 91.619 

          
Toplam 495.279 2.074.569 - - 654.650 294.735 - - 8.780.136 
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31.12.2020 

  Alacaklar Borçlar 

  Kısa vadeli Uzun vadeli Kısa vadeli Uzun vadeli 

ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler Ticari 

Ticari 

olmayan Ticari 

Ticari 

olmayan Ticari 

Ticari 

olmayan 

Alınan 

Avanslar Ticari 

Ticari 

olmayan 

                    

Ortaklara Borçlar                   

ALĠ ÇAKIROĞLU - - - - - - - - 1.052.957 

DURBEY AKDOĞAN - - - - - 3.457 - - 51.593 

HÜSEYĠN KASAP - - - - - - - - - 

MEHMET ÖMER AKAD - - - - - - - - 2.445.417 

EYÜP OSMAN AKAD - - - - - - - - 517.692 

HALĠM GÖKDEMĠR - - - - - 201 - - 30.000 

LEVENT ODABAġOĞLU - - - - - - - - 408.113 

ALĠ PENAH BOZYĠĞĠT - - - - 183.733 85.157 - - 2.851.815 

ADĠL SEMERCĠOĞLU - 70.655 - - - 157.381 - - 30.100,00 

GÜNAY EROĞLU - - - - - - - - - 

ZEKĠ AKDEMĠR - - - - - 2.126 - - 68.550 

ĠLHAMĠ KASAP - - - - - - - - 15.000 

MĠTHAT YURT - - - - - - - - 19.000,00 

METĠN NAL - - - - - - - - 24.000,00 

HALĠM GÖKDEMĠR - - - - - - - - 40.000,00 

YUSUF ALTUN - - - - - 13.741 - - 150,00 

HAKKI AKDOĞAN - - - - - 20.096 - - 65.000,00 

ĠliĢkili ġirketler 

         BEġ YILDIZ AS. ANKARA ġB. 141.481 - - - - - - - - 

ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.OTO YED.PARC-BEHĠYE 

AKDOĞAN 48.227 - - - - - - - - 

UZMAN BALATA-MUSTAFA YAMAN 35.770 70.656 - - - - - - - 

FAZ METAL - CEMHAN ÇAKIROĞLU - - - - 201.496 - - - - 

GUĠL TEJARAT - 434.975 - - - - - - - 

ARAS JAVAN SAHEL KHZAR - 7.140 - - - - - - - 

DĠĞER 59.942 - - - - 8.253 - - 90.347 

          Toplam 285.420 583.426 - - 385.229 290.412 - - 7.709.733 

 

 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi itibariyle, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür 

yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamıĢtır. (01.01.2020 – 

31.12.2020:Bulunmamaktadır). 

 

24. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

a) Finansal Risk Faktörleri 
 

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı 

riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grubun risk yönetimi programı genel 

olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin 

minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  
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a.1) Kredi Riski Yönetimi 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grubun 

uk‟a finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, iĢlemlerini yalnızca kredi 

güvenirliliği olan taraflarla gerçekleĢtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla 

kredi riskini azaltmaya çalıĢmaktadır. Grubun maruz kaldığı kredi riskleri ve müĢterilerin kredi dereceleri 

devamlı olarak izlenmektedir.  
 

Ticari alacakların önemli bir kısmı iliĢkili olmayan taraflardan olan az sayıda müĢteriyi kapsamaktadır. 

MüĢterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar Nakit ve nakit benzeri 

31.12.2021 

ĠliĢkili 

taraf 

Diğer 

taraf 

ĠliĢkili 

taraf 

Diğer 

taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Repo ve 

Fonlar Diğer 

                

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E) 495.279 1.240.482 2.074.569 173.453 60.084 - - 

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - 

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri 495.279 1.240.482 2.074.569 173.453 60.084 - - 
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri - - - - - - - 
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri - - - - - - - 

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 
değerleri - - - - - - - 

Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - 3.500.515 - 52.474 - - - 

   Değer düĢüklüğü (-) - (3.500.515) - (52.474) - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısım. - - - - - - - 

Vadesi gelmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - - 

   Değer düĢüklüğü (-) - - - - - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısım. - - - - - - - 

E.Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - 

 

 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar Nakit ve nakit benzeri 

    

31.12.2020 

ĠliĢkili 

taraf 

Diğer 

taraf 

ĠliĢkili 

taraf 

Diğer 

taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Repo ve 

Fonlar Diğer 

                

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E) 285.420 714.333 583.426 1.679.455 2.654 - - 

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - 

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri 285.420 714.333 583.426 1.679.455 2.654 - - 
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri - - - - - - - 
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri - - - - - - - 

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 
değerleri - - - - - - - 

Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - - 

   Değer düĢüklüğü (-) - 1.783.704 - 52.474 - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısım. - (1.783.704) - (52.474) - - - 

Vadesi gelmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - - 

   Değer düĢüklüğü (-) - - - - - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısım. - - - - - - - 

E.Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - 
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25. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL 

RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) 

 

31 Aralık 2021 

Gerçeğe uygun değeri 

üzerinden gösterilen 

finansal varlıklar 

Kredi ve 

alacaklar (Nakit 

ve nakit 

benzerleri dahil) 

Satılmaya 

hazır finansal 

varlıklar 

Ġtfa edilmiĢ 

değerlerden 

gösterilen değer Defter değeri 

Finansal varlıklar           

Nakit ve nakit benzerleri - 60.084 - - 60.084 

Ticari alacaklar - 1.735.761 - - 1.735.761 

      Finansal yükümlülükler           

Finansal borçlar - - - - - 

Ticari borçlar - - - 3.264.507 3.264.507 

      31 Aralık 2020 

     Finansal varlıklar           

Nakit ve nakit benzerleri - 2.654 - - 2.654 

Ticari alacaklar - 999.753 - - 999.753 

      Finansal yükümlülükler           

Finansal borçlar - - - 592.493  592.493  

Ticari borçlar - - - 3.793.354 3.793.354 

 

 

ġirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düĢünmektedir. 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir: 

 

 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenir. 

 

 Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında 

kullanılan girdilerden değerlenir. 

 

 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenir.  

 

 

26. RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 

Bulunmamaktadır. 

 


