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BAĞIMSIZ  DENETÇİ  RAPORU 

 

 

Tekasya Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şt.Yönetim Kurulu'na  

 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

Görüş 

 

Tekasya Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şt.’nin (Şirket) 31 Aralık 2018 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 

hesap dönemine ait; kâr veya zarar, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının 

özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.  

 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona 

eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlar ına (TMS’lere) uygun 

olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.  

 

Görüşün Dayanağı  

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 

Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. 

Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız 

Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik 

hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe 

ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim 

kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.  

 

 

Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok 

önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve 

finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.  

 

Kilit Denetim Konusu 

 

Stokların, iklim değişiklikleri, tarımsal üretimdeki dalgalanmalar sonucu hammadde fiyatlarındaki değişim sebebiyle değer 

düşüklüğüne uğrama riski bulunmaktadır. Şirketin finansal tabloları içerisinde stokların önemli büyüklüğe sahip olması ile 

tahmin ve varsayım içermesi nedeniyle stoklar, tarafımızca kilit denetim konusu olarak değerlendirilmiştir . 

 

Kilit Denetim Konusunun Nasıl Ele Alındığı 

 

Bu kilit denetim konusunu ele almak için aşağıdaki denetim yöntemleri belirlenmiştir,  

- Stokların mevcut olup olmadığı, hareket görüp görmediği, maliyetlerini oluşturan kalemlerin uygunluğu ve net 

gerçekleşebilir değerlerinin test edilmesi, 

 - Risk değerlendirmemize istinaden yapılan iç kontrol çalışmalarının yanı sıra, yılsonunda Şirket depoları, mağazaları ve 

fabrikaları ziyaret edilerek şirket sayımlarına iştirak edilmiş, örneklem yolu ile seçilen stokların miktarlarının ve net 

gerçekleşebilir değerlerinin kontrolü sağlanmış ve stokların finansal tablolardaki değerlerinin makul olduğu görülmüştür.  

- Stok devir hızının önceki yıl ile karşılaştırılması,  

 - Yılsonu stok sayımlarında uzun süredir hareket etmeyen veya zarar görmüş stokların olup olmadığının gözlemlenmesi,  

- Net gerçekleşebilir değer hesaplamasında kullanılan iskontolar düşülmüş satış fiyatları örneklem yoluyla test edilmiştir. 

-Stoklarda değer düşüklüğünün olup olmadığını tespit edebilmek için, yıl  sonu stok miktar ve tutarlarıyla birim satış 

fiyatları tespit edilmiş olup, bir sonraki dönemin ilk satışlarındaki birim fiyatlar kıyaslanmıştır. Sonucunda ise, stokların 

değerinde düşüş olmadığı tespit edilmiştir. 
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Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

 

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan 

ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden 

sorumludur.  

 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 

gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya 

da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.  

 

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:  

 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul 

güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen 

bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir 

yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek 

başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi 

makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.  

 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 

muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:   

 

· Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; 

bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil 

edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe 

aykırı beyan veya iç kontrol  ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 

riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)  

· Şirketin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 

prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  

· Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili 

açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.   

· Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin 

işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 

mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat 

çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 

gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 

dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin sürekliliğini sona erdirebilir. 

· Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini 

oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 

değerlendirilmektedir. 

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız 

denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara 

bildirmekteyiz.  

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. 
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Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve varsa ilgili önlemleri üst 

yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.  

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde 

en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına 

izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın 

doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız 

denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

 

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin 

Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 24.11.2020 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na 

sunulmuştur.  

 

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter 

tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 

olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen 

açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Behçet Boz’dur.  

 

 

 

BEHÇET BOZ, 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, 

SORUMLU DENETÇİ 

 

HATAY, 24.11.2020 

 



6 
 

TEKASYA TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞT. 

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 Tarihli 
Finansal Durum Tablosu 
(Tutarlar,aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

 

 

Dipnot 

Bağımsız denetimden 
geçmiş 

31 Aralık 2018 

Bağımsız denetimden 
geçmiş 

31 Aralık 2017 

VARLIKLAR - 84.376.126,02 70.757.965,92 
Dönen Varlıklar - 58.208.873,88 46.926.159,73 

Nakit ve Nakit Benzerleri Not.3 10.131.975,20 17.852.107,58 
Finansal Yatırımlar Not.4 441.597,21 652.666,14 
Ticari Alacaklar - 15.299.978,40 3.958.151,88 

 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not.6 15.299.978,40 3.958.151,88 

Diğer Alacaklar - 2.559.521,74 4.081.560,69 
 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.7 2.559.521,74 4.081.560,69 

Stoklar Not.9 22.594.185,75 15.704.769,69 
Peşin Ödenmiş Giderler Not.20 4.013.770,78 2.906.989,28 
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - - 1.770,58 
Diğer Dönen Varlıklar Not.20 3.167.844,80 1.768.143,89 

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar - - - 
Duran Varlıklar - 26.167.252,14 23.831.806,19 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not.10 1.772.360,73 1.772.360,73 
Maddi Duran Varlıklar Not.11 19.243.777,41 19.329.313,20 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - 39.357,64 39.357,64 

 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.11 39.357,64 39.357,64 

Peşin Ödenmiş Giderler Not.20 1.086.324,73 553.986,57 
Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.20 534.616,71 534.616,71 
Diğer Duran Varlıklar Not.11 3.490.814,92 1.602.171,34 

    

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
 
 
TEKASYA TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞT. 

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 Tarihli 
Finansal Durum Tablosu 
(Tutarlar,aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

 

 

Dipnot 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31 Aralık 2018 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31 Aralık 2017 

KAYNAKLAR - 84.376.126,02 69.662.230,13 
Kısa Vadeli Yükümlülükler - 61.970.567,34 56.914.957,44 

Ticari Borçlar - 20.620.843,23 22.088.083,36 
 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not.6 20.620.843,23 22.088.083,36 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not.14 424.979,38 315.307,27 
Diğer Borçlar - 40.521.932,63 31.944.453,49 

 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not.7 40.222.795,59 31.597.858,20 
 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not.20 299.137,04 346.595,29 

Ertelenmiş Gelirler Not.20 5.000,00 2.174.801,42 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not.20 397.812,10 392.311,90 
Uzun Vadeli Yükümlülükler - 1.069.881,13 779.583,82 

Diğer Borçlar - 19.000,00 - 
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not.6 19.000,00 - 

Uzun Vadeli Karşılıklar - 850.892,60 779.583,82 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 
Karşılıklar 

Not.14 850.892,60 779.583,82 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not.20 199.988,53 - 
Özkaynaklar - 21.335.677,55 13.063.425,00 
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar - 21.335.677,55 13.063.425,00 

Ödenmiş Sermaye Not.20 13.500.000,00 7.500.000,00 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Not.20 1.724.516,97 1.557.667,77 

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - 3.838.907,69 2.910.021,10 
Net Dönem Karı/Zararı - 2.272.252,89 1.095.736,00 

    

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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TEKASYA TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞT. 

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 Tarihli 
Kar veya Zarar Tablosu 
(Tutarlar,aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

 

 

Dipnot 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
(01 Ocak 2018 - 
31 Aralık 2018) 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
(01 Ocak 2017 - 
31 Aralık 2017) 

Hasılat Not.16 312.338.872,62 229.472.256,04 
Satışların Maliyeti(-) Not.16 (268.074.521,18) (201.495.129,31) 

Brüt Kar/Zarar - 44.264.351,44 27.977.127,00 
Genel Yönetim Giderleri(-) Not.17 (3.827.192,47) (3.953.080,50) 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) Not.17 (47.172.620,98) (26.090.766,54) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) - - - 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not.18 26.258.984,13 9.721.289,87 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-) Not.18 (16.468.810,02) (6.163.047,04) 

Esas Faaliyet Karı/Zararı - 3.054.712,10 1.491.523,00 
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI - 3.054.712,10 1.491.523,00 

Finansman Giderleri(-) Not.19 (6.784,54) (15.493,23) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 

KÂRI/ZARARI 

- 3.047.927,56 1.476.029,00 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri - (775.674,67) (380.293,50) 
 -  Dönem Vergi Gideri/Geliri Not.20 (575.686,14) (392.311,90) 
 -  Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri  Not.20 (199.988,53) 12.018,40 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI - 2.272.252,89 1.095.736,00 

DÖNEM KARI/ZARARI - 2.272.252,89 1.095.736,00 

    

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



8 
 

TEKASYA TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞT. 

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 Tarihli 
Özkaynaklar Değişim Tablosu 
(Tutarlar,aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

 
 Ödenmiş 

Sermaye 
Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış Yedekler 
Geçmiş Yıllar 
Kar/Zararları 

Net Dönem Karı 
Zararı 

Özkaynaklar 

01.01.2018 7.500.000,00 1.724.517,00 3.838.908,00 2.272.252,89 21.335.677,55 

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 
Düzeltmeler 

- - - - - 

Hatalara İlişkin Düzeltmeler - - - - - 

Transferler - - - - - 

Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - - - - 

Sermaye Arttırımı 6.000.000,00 - - - - 

Temettüler - - - - - 

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen 
Artış/Azalış 

- - - - - 

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış - - - - - 

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan 
Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 

- - - - - 

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan 
İşlemler 

- - - - - 

Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış  -    21.335.677,55 

31.12.2018 13.500.000,00 1.724.517,00 3.838.908,00 2.272.252,89 13.063.425,00 

01.01.2017 7.500.000,00 1.378.084,00 1.859.180,00 1.230.425,00 11.967.689,00 

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere 
İlişkin Düzeltmeler 

- - - - - 

Hatalara İlişkin Düzeltmeler - - - - - 

Transferler - - - - - 

Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - - - - 

Sermaye Arttırımı - - - - - 

Temettüler - - - - - 

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen 
Artış/Azalış 

- - - - - 

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış - - - - - 

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan 
Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 

- - - - - 

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan 
İşlemler 

- - - - - 

Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış  - 179.584,00 1.050.841,00 -134.689,00 1.095.736,00 

31.12.2017 7.500.000,00 1.557.668,00 2.910.021,00 1.095.736,00 13.063.425,00 
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Dipnot 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31 Aralık 2018 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31 Aralık 2017 

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları - 34.678.285,90 (7.518.267,00) 
Dönem Karı/Zararı - 2.272.252,89 1.095.736,00. 
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler - 12.944.796,25 (8.680.759,00) 
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler - (334.628,18) - 
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler - (22.594.185,75) (4.120.046,00) 
Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler - (15.299.978,40) 19.215.690,00 
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler - (2.559.521,74) 233.189,00 
Ticari Borçlardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler - 20.620.843,23 5.097.291,00 
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler - 40.540.932,63 4.024.108,00 
Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler - 850.892,60 (12.018,00) 
Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar 
(Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 

- (441.597,21) - 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler - (5.100.095,51) (1.331.192,00) 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) - 424.979,38 715.507,00 
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Artış) ve Azalışlar - 5.000,00 (34.376.999,00) 
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) - (3.167.844,80)  
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları - 19.461.236,76 - 
Vergi İadeleri (Ödemeleri) - 397.812,10 66.757,00 
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) - 19.063.424,66 1.929.012,00 

B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları - (24.546.310,70) (9.416.940,00) 
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) - (19.243.777,41) (8.953.112,00) 
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) - (39.357,64) - 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) - (1.772.360,73) - 
Diğer Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) - (3.490.814,92) (463.828,00)- 

Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit 
Benzerlerindeki Net Artış(Azalış) (A+B+C) 

- 10.131.975,20 (16.935.207,00) 

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D) - 10.131.975,20 (16.935.207,00) 
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E) - 10.131.975,20 17.852.108,00 

    

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 
 

Tekasya Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi  Ortadoğu,Uzakdoğu ve Muhtelif Avrupa Ülkelerine Yaş Sebze ihracatı 
işine ilave olarak Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine Transit ve Uluslar arası Taşımacılık işleri  yapmaktadır.  

Tekasya Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ‘’Kanatlı Mahallesi 4.Sokak Park Apartmanı No:4 Antakya/Hatay ‘’ 
adresinde ,03.05 1991 tarihinde kurulmuştur.  

Limited Şirket Yaş  Sebze ve Meyve İhracat işi ile iştigal etmektedir. Bahse konu Yaş Sebze ve Meyvenin , Yıkama, 
İlaçlama,Mumlama,Boylama,Ayıklama ve Ambalajlama işlemlerini tesislerinde yapmaktadır. Şirket bu faaliyeti için 28.500 
m2’lik Arazi içerisine kurulu 13.500 m²’lik kapalı alanda yer alan makine parkını kullanmaktadır. Makine parkı, Tam 
otomatik Narenciye ve Elma Yıkama, İlaçlama, Mumlama, Boylama, Ayıklama ve Ambalajlama Hattı, Yıkama Ünitesi, 
Otomatik Döküm Robotu, Damper, Palet Sarma Netleme Makinesi, Forklift, Sarartma ve Soğuk Hava Deposu, Isı Kontrol 

Ünitesi, Şerit Bağlama Makinesi, Kutu Çemberleme Makinesi, Kompresör, Kasa yıkama makinesi, Akülü Transpalet ve 
Jeneratör’den teşekkül etmiştir. Kapalı alanda bahse konu makine parkı ile yılda toplam 168.000 Ton Narenciye ve Elma 
emtiasının ( 50.400.Ton Mandalina, 50.400.Ton Limon, 33.600.Ton Greyfurt, 25.200.Ton Portakal ve 8.400.Ton Elma) 
ayıklama mumlama ve sarartma işlemleri yapılabilmektedir. Şirket bu tesislerini 2000 takvim yılından itibaren kullanmaya 
başlamıştır. 

 

Şirket'in kanuni iş merkezi ile diğer  şube ve depoları ile bunların adresleri aşağıdaki gibidir:  

İşyerinin Türü Adresi 

Merkez Kanatlı Mahallesi 4.Sokak Park Apt: No:4 Antakya/Hatay 

Şube  Güzelburç Mahallesi Çevre Yolu Üzeri Antakya/Hatay 

Şube Kurutuluş Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Arkası Alaşehir/Manisa  

Şube Küçük Kum Mahallesi Demre Toptancı Hali Ardiyeler  Bölümü  No:1 Demre  

Şube  Mavikent Toptancı Hal Kompleksi 107-108-109 No’lu  Ardiyeler  Antalya  

Şube  Alaşar Mahallesi Ayla Sokak No:36  Osmangazi/Bursa  

Şube Gazi Mahallesi Toptancı Hali Caddesi Küme Evleri No:100 Gazipaşa / Antalya  

Şube Karaçulha Mahallesi Sarnıç Sokak M Blok No:2/142 Fethiye / Muğla 

Şube Kumluova Mahallesi Hal Yolu Caddesi No:8-33/44 Seydikemer / Muğla 

Şube Ova Mahallesi Belediye Caddesi No:59/59 Kaş / Antalya  

Şirket’in tescil edilmiş adresi ‘Kanatlı Mahallesi 4.Sokak Park Apartmanı No:4 Antakya/ Hatay’ şeklindedir.  Şu kadar ki 

yükümlünün daha çok ‘Güzelburç  Mahallesi Yeni Çevre Yolu Üzeri Antakya/Hatay’ adresinde yaklaşık 13.500.M2 kapalı 
alan ve buna ek 490 M2 yönetsel faaliyetler için yapılmış şube binasını kullandığı saptanmıştır. Kapalı alan, soğuk hava 
deposu ve muhtelif narenciyeyi ‘Yıkama, Tasnif Etme ve Mumlama Bandı’ ile yönetim binalarından oluşmuştur. Yönetsel 
alanlar uluslararası taşımacılık ve ihracat faaliyetleri için gerekli araç ve iletişim cihazları ile donatılmıştır.  
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13.500.000,00  TL sermayeli Şirketin 5 gerçek kişi ortağı bulunmaktadır.Ortaklara ilişkin bilgiler ve sermaye payları 
aşağıdaki gibidir. 

Hikmet Eryılmaz. Süleyman oğlu. Çiğdede Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi Samandağ / Hatay adresinde oturur. 377 
000 6832 vergi kimlik numarası ile Samandağ Vergi Dairesinin G.M.S.İ. yükümlüsüdür. Kurumdaki hissesi  % 20’e tekabül 
eden 2.700.000,00 TL’dir.  

Turan Eryılmaz. Hikmet oğlu. Çiğdede Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi Samandağ/  Hatay adresinde oturur. G.M.S.İradı 
kaynaklı vergi kimlik numarası 377 007 4001’dir. Kurumdaki hissesi  % 20’e tekabül eden 2.700.000,00 TL’dir.   

Serkan Eryılmaz. Hikmet oğlu. Çiğdede Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi No:79 Samandağ/Hatay adresinde oturur. 
G.M.S.İ. kaynaklı vergi kimlik numarası 346-755-62884’tür. Kurumdaki hissesi  % 20’e tekabül eden 2.700.000,00 TL’dir. 

Okşan Eryılmaz. Hikmet oğlu. Çiğdede Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi No:65 Samandağ/Hatay adresinde oturur. 
G.M.S.İradı kaynaklı vergi kimlik numarası 346 875 62438’dir. Kurumdaki hissesi  % 20’e tekabül eden 2.700.000,00 
TL’dir. 

Okan Eryılmaz. Hikmet oğlu.Çiğdede Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi No:77 Samandağ/Hatay adresinde oturur. 
G.M.S.İradı kaynaklı vergi kimlik numarası 346 545 63512 ’dir. Kurumdaki hissesi  % 20’e tekabül eden 2.700.000,00 
TL’dir. 

Limited Şirketin herhangi bir iştiraki  veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.                                                                              

Cari dönemde Şirket’in ortalama personel sayısı 134’tür. (31.12.2017:126) 

Şirket Yaş Sebze ve Meyve İhracatı ve transit uluslar arası eşya taşımacılığı işlerini yapmaktadır. Yaş sebze ve meyve 
ticareti başlıca Limon,Portakal,Mandalina,Greyfurt,Elma,Armut,Şeftali, Üzüm,Ayva,Çilek 
Kiraz,Avokado,Kayısı,Nektarin,Karpuz,Kavun,Domates, Salatalık, Patlıcan, Kabak, Maydanoz, Soğan, Biber ve 
Sarımsaktan oluşmaktadır. 

Sektörel riskler özellikle ihraç emtiasının nakliyesi anında ‘Soğuk’ zincirinin herhangi bir sebeple kopmasıdır.Tekasya 
Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi halka açık değildir.Bir aile şirketidir.Finansal Tablolar 30.04.2019 tarihinde Ortaklar 
ve Müdürleri Kurulu tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.  

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar  

 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 

(a) Finansal tabloların hazırlanış şekli  

İlişikteki finansal tablolar, Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe 
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.  

İlişikteki finansal tablolar ve dipnotları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) 20 Mayıs 
2013 tarihinde yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. 

(b) Ölçüm esasları 

finansal tablolar, aşağıda belirtilen finansal durum tablosundaki önemli kalemler haricinde tarihi maliyetler üzerinden 
hazırlanmıştır. Aşağıda belirtilen kalemler raporlama tarihinde gerçeğe uygun değerden ölçülmüştür: 

 gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir, 

 gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan türev olmayan finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile 

ölçülmüşlerdir, 

 satılmaya hazır finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir, 

 yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir. 
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Gerçeğe uygun değer ölçme esasları ... numaralı dipnotta açıklanmıştır.  

(c) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

Bu finansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden sunulmuştur. TL olarak sunulan bütün 
finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe en yakın bin TL’ye yuvarlanmıştır.  

 (d) Yabancı para 

(i) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler 

Yabancı para biriminde yapılan işlemler, şirketin geçerli para birimlerine işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişti r.  

Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi sonundaki kurlardan geçerli para birimine 
çevrilmiştir. Gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen yabancı para, parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler, gerçeğe uygun 

değerin yabancı para cinsinden tespit edildiği tarihteki kurdan geçerli para birimine çevrilir. Yeniden çevirimle oluşan 
yabancı para kur farkları genellikle kar veya zararda muhasebeleştirilir. Yabancı para cinsinden tarihi maliyetleriyle ölçülen 
parasal olmayan kalemler çevrilmemiştir.  

Aşağıdaki kalemlerin yeniden çevirimiyle oluşan yabancı para kur farkları diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşt irilir: 

• özkaynaklar altında kayıtlara alınan satılmaya hazır hisse senedine dayalı menkul kıymetler (değer düşüklüğü 
olması durumu hariç, bu durumda diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan kur farkları kar veya zarara 

yeniden sınıflandırılır); 

• yurtdışı işlemlerdeki net yatırımlara dair riskten korunmak amacıyla girilen finansal yükümlülüğün riskten 
korunmanın efektif olduğu oranda; ve 

•             riskten korunmanın etkinliği ölçüsünde, özellikli nakit akış riskinden korunma araçları.  

 (ii) Yurtdışı faaliyetler 

Satın alımdan kaynaklanan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri ve şerefiye dahil olmak üzere yurtdışı faaliyetlerin varlık ve 
yükümlülükleri raporlama dönemi sonundaki kurlardan TL’ye çevrilir. Yurtdışı faaliyetlerden doğan tüm gelir ve gider ler 
işlem tarihindeki kurlardan TL’ye çevrilir.  

Yabancı para çevirim farkları kontrol gücü olmayan paylara ilişkin çevirim farkları olmadığı sürece diğer kapsamlı gelirde 
kayıtlara alınmakta ve yabancı para çevirim farkları yedeğinde gösterilmektedir.  

Bir yurtdışı faaliyetin satılması sonucunda kontrol, önemli etki veya müşterek kontrolün kaybedilmesi durumunda bu 
yabancı faaliyetle ilgili yabancı para çevirim farkları yedeğinde birikmiş tutar, satış kar veya zararının bir parçası olarak  kar 
veya zarara yeniden sınıflandırılır. Yurtdışında operasyonları bulunan bir bağlı ortaklıktaki kontrol hakkını kaybetmeden 
payların belli bir oranda satılması durumunda birikmiş tutarın ilgili kısmı kontrol gücü olmayan paylara sınıflanır. Şirket’i n 

yurtdışı faaliyeti olan iştiraki veya iş ortaklığındaki paylarının bir kısmının, önemli etki veya ortak kontrol kaybedilmeden 
satılması durumunda birikmiş tutarın ilgili kısmı kar veya zarara yeniden sınıflandırılır.  

 

(iii) Yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırımların riskten korunması 

Şirket, yurtdışı faaliyetlerindeki geçerli para birimi ile Şirket’in geçerli para birimi (TL) arasında oluşan yabancı para 
farklarına riskten korunma amaçlı muhasebeleştirme yöntemi uygulamaktadır.  

Yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırımların riskten korunması amacıyla tasarlanan finansal yükümlülüklerin yabancı para 
çevrim farkları, riskten korunmanın etkinliği ölçüsünde diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınır ve yabancı para çevrim 

farkları yedeği olarak sunulur. Bu tarz farklar kar veya zararda muhasebeleştirilir. Riskten korunmaya tabi olan net 
yatırımın satılması durumunda, yabancı para çevrim farkları yedeğindeki ilgili tutar satıştan kaynaklanan kar ya da zararın 
bir parçası olarak kar veya zarara yansıtılır. 

 

 
2.2 TMS’ye uygunluk beyanı 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan Şirketler’den, KGK tarafından 26 Ağustos 2014 
tarihinde ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararıuyarınca TMS uygulama kapsamı dışında 
kalan kurum, kuruluş ve işletmeler finansal tablolarını KGK tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye 
Muhasebe Standartları’na (“TMS”) ya da Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş olan Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğleri’ne (“MSUGT”) uygun olarak hazırlayabilirler. Bu kapsamda, Şirket yönetimi geçmiş dönem 
finansal tablolarında olduğu gibi 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolarının TMS’ye uygun olarak hazırlanmasını tercih 
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etmiştir. 

İlişikteki  finansal tablolar, TMS’ye uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.  

Finansal  tablolar Şirket yönetimi tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. [Şirket] [Genel Kurul’unun]  finansal 
tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır. 

tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır. 
 

2.3   Muhasebe politikalarında değişiklikler 
 

Muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yoktur.  
 
2.4 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar  

Muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hata bulunmamaktadır.  

 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti 

(a)        Durdurulan faaliyetler 

Durdurulan bir faaliyet Şirket’in işinin bir parçası olup, Şirket’in diğer kısımlarından açıkca ayırt edilebilen faaliyet ve nakit 

akışlarını kapsayan bir kısmıdır ve: 

• Ayrı bir ana iş kolunu veya faaliyetlerin coğrafi bölgesini ifade eder;  

• Ayrı bir ana iş kolunun veya faaliyetlerin coğrafi bölgesinin tek başına koordine edilmiş bir plan çerçevesinde 
satışının bir parçasıdır; veya 

• Sadece yeniden satış amacı ile elde edilen bir bağlı ortaklıktır. 

Durdurulan faaliyet olarak sınıflama, faaliyetin satışı sonrasında veya öncesinde faaliyetin satış amaçlı elde tutulan varlık  
olma kriterlerini sağladığı takdirde gerçekleşir. 

Bir faaliyetin durdurulan faaliyetler olarak sınıflandırılması durumunda kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu bu 
faaliyet karşılaştırmalı dönemin başlangıcından itibaren durdurulmuş gibi varsayılarak tekrar sunulur.  

(b) Hasılat 

(i) Mal satışları 

Hasılat, önemli risk ve getirilerin satın alana transfer olmuş olması, ödenecek bedelin tahsilatının muhtemel olması, 
yüklenilecek ilgili maliyetlerin ve malların muhtemel iade tutarlarının güvenilir şekilde tahmin edilebilmesi, satışa konu ma l 
üzerinde devam eden yönetim etkinliğinin kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği 
durumlarda kaydedilir. Hasılat iadeler, satış iskontoları ve ciro primleri düşüldükten sonraki değeri ile ölçülür.  

Şirket, verilen hizmetlerden elde edilen hasılatı, işlemin raporlama dönemi sonundaki tamamlanma düzeyi dikkate 
alınarak kar veya zararda muhasebeleştirilir. Tamamlanma oranı yapılan işle ilgili saha incelemelerine göre değerlendirilir.  

(iv) Komisyonlar 

Şayet Şirket, bir işlemde ana şirket değil de aracı bir şirket gibi hareket ederse muhasebeleştirilen hasılat; Şirket 
tarafından elde edilen net komisyon tutarıdır.  

Gelecekteki sözleşme faaliyetleriyle ilgili bir varlık yaratmadıkları sürece sözleşme maliyetleri oluştukları dönemde kar 
veya zararda muhasebeleştirilir. Beklenen sözleşme zararları hemen kar veya zararda muhasebeleştirilirler. 

(vi) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira  

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri doğrusal yöntemle kira dönemi boyunca hasılat olarak 
muhasebeleştirilir. Alınan kira teşvikleri toplam kira gelirinin ayrılmaz bir parçası olarak kira dönemi boyunca 
muhasebeleştirilir.  

Diğer gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, diğer gelirler içerisinde muhasebeleştirilir. 

(c)  Devlet teşvikleri 

Şirket canlı varlıklarla ilgili alınan koşulsuz devlet teşvikleri, bu teşviklerin alacak durumuna gelmesi halinde kar veya 
zararda diğer gelirler altında muhasebeleştirilir. Diğer devlet teşvikleri, Şirket’in teşvikle ilgili gerekli koşulları sağlayacağı 
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ve bu teşvikin alınacağı hakkında yeterli güvencenin bulunması durumunda gerçeğe uygun değerleri ile ertelenmiş gelir 
olarak kaydedilirler ve daha sonra varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik olarak kar veya zararda diğer gelirler altında 
muhasebeleştirilirler. 

Şirket’in katlandığı giderleri karşılayan devlet teşvikleri sözkonusu giderlerin muhasebeleştirildiği dönemlerde sistematik 
olarak kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

 (d) Finansman gelirleri ve finansman maliyetleri  

Finansman geliri, finansman amacıyla kullanılan döngünün bir parçasını oluşturan banka mevduat faiz gelirlerinden, 

yapılan fonlardan elde edilen faiz gelirlerinden, finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) 
üzerindeki kur farkı gelirlerinden ve türev araçlardan oluşan ve kar veya zarara kaydedilen kazançlardan oluşmaktadır.  

Finansman giderleri, banka kredilerinin faiz giderlerini, finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar 
dışındaki) üzerindeki kur farkı giderlerini ve türev araçlardan oluşan ve kar veya zarara kaydedilen kazançlarını içerir. Bir 
varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz oranı kullanılarak 
kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. 

Finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı gelir ve giderleri kur farkı 
hareketlerinin net pozisyonuna göre finansman gelirleri veya finansman giderleri içerisinde net olarak raporlanır. Ticari 
alacaklar ve borçların üzerindeki kur farkı ve reeskont gelirleri esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde, kur farkı ve 
reeskont giderleri ise esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde raporlanır.  

Faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Temettü gelirleri Şirket’in ödemeyi almayı hak kazandığı 
tarihte kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(e) Çalışanlara sağlanan faydalar  

(i) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli fayda yükümlülükler ilgili hizmet verildikçe giderleştirilir. 

Çalışanlarının geçmiş hizmetleri sonucunda Şirket’in yasal veya zımni kabulden doğan, ödemekle yükümlü olduğu ve bu 
yükümlülüğün güvenilir olarak tahmin edilebildiği durumlarda ödenmesi beklenen tutarlar için bir yükümlülük kaydedilir.  

(ii)  Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Şirket, çalışanların emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan 
1 yılı doldurmuş çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında 
Şirket’in çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade 

etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup  finansal 
tablolarda tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı 
tavanına göre hesaplanmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı tam 6.017,60 TL tutarındadır (31 
Aralık 2017: 5.434,42 TL).  

 (f) Gelir vergileri 

Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Gelir vergisi işletme birleşmeleri veya doğrudan 
özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilenler dışında kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(i) Dönem vergisi 

Dönem vergisi cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden beklenen vergi yükümlülüğü veya alacağıdır ve geçmiş 
yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili düzeltme kayıtlarını da içerir.  

Raporlama dönemi sonu itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları dikkate alınarak 
hesaplanır. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım bildirimlerinden kaynaklanan vergi yükümlülüklerini 
de içerir. 

Cari vergi varlığı ve yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir. 

(ii) Ertelenmiş vergi 

Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi matrahında kullanılan 
değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için 
ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmez: 

• Bir işletme birleşmesi olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilemeyen bir işlem 
sonucu oluşan varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında ortaya çıkan geçici farklar; 
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• Öngörülebilir bir gelecekteki tersine dönmesi muhtemel olmayan ve Şirket’in geri çevirim zamanını kontrol 
edebildiği bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarıyla ilgili geçici farklar; ve 

• Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan vergilendirilebilir geçici farklar.  

Kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki dönemde bunların 
mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir kar elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi 
varlığı muhasebeleştirilir. Vergilendirilebilir kar Şirket’teki her bir bağlı ortaklığa ait iş planlarına göre belirlenir. Er telenmiş 
vergi varlıkları her raporlama tarihinde gözden geçirilir ve ileriki dönemde vergiye tabi kar elde etmesinin muhtemel olması 

halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir.  

Şirket, ertelenmiş vergi borçlarını ve ertelenmiş vergi varlıklarını, varlıklarının defter değerlerini ne şekilde geri kazanacağı 
veya borçlarını ne şekilde ödeyeceği ile ilgili raporlama dönemi sonundaki beklentilerinin vergisel sonuçlarıyla tutarlı bir 
şekilde ölçer. 

Bu doğrultuda, gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller için, söz konusu yatırım 
amaçlı gayrimenkulün defter değerinin satış yoluyla geri kazanılacağına ilişkin aksi ispat edilene kadar Şirket’in geçerli bi r 

varsayımı bulunmaktadır. 

Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında 
yapılabilir. 

(g)  Canlı varlıklar 

Canlı varlıklar gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülerek ölçülür ve gerçeğe uygun değerdeki değişimler kar 
veya zararda muhasebeleştirilir. 

(h) Stoklar 

Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla değerlenir. Stok maliyetleri ilk giren ilk çıkar yöntemiyle 

belirlenir ve stokların satın alma maliyetini, üretim veya dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve 
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Üretimi gerçekleşmiş mamul ve yarı mamullerde maliyet, 
normal üretim kapasitesine uygun oranda genel üretim giderlerini de içerir.  

Canlı varlıklar kaleminden stoklara aktarılan mevcut kereste maliyetleri hasat günündeki gerçeğe uygun değerinden satış 
maliyetleri düşülmesi suretiyle bulunan değerdir.  

 (j) Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 

Kullanımına devam etmek yerine öncelikle elden çıkarılması muhtemel olan duran varlıklar veya varlık ve 

yükümlülüklerden oluşan elden çıkarılacak varlık grubu satış veya dağıtım amaçlı olarak sınıflandırılır.  

Böyle varlıklar veya elden çıkarılacak varlık grubu kayıtlı değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değe rinden 
düşük olanı ile ölçülür. Elden çıkarılacak varlık Şirket’deki değer düşüklüğü öncelikle şerefiyeye tahsis edilir ve 
sonrasında Şirket’in muhasebe politikalarına uygun olarak değerlenen stoklara, finansal varlıklara, ertelenmiş vergi 
varlıklarına, çalışanlara sağlanan fayda varlıklarına, yatırım amaçlı gayrimenkullere veya canlı varlıklara herhangi bir 
değer düşüklüğü zararının tahsis edilmemesi kaydıyla, geriye kalan varlık ve yükümlülüklere oransal olarak tahsis edilir. 

Satış veya dağıtım amaçlı elde tutulan duran varlıklar olarak ilk sınıflamanın yapıldığı tarihteki değer düşüklükleri ve daha 
sonraki ölçümlerdeki kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

Maddi olmayan duran varlıklar ve maddi duran varlıklar satış veya dağıtım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandıktan sonra 
amortismana veya itfaya tabi olmazlar. Buna ek olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda özkaynak 
muhasebesine son verilir. 

(k) Maddi duran varlıklar 

(i)  Muhasebeleştirme ve ölçüm 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve her türlü değer düşüklüğü karşılığı düşülerek 
ölçülürler. Maddi duran varlıklara dahil bazı kalemlerin maliyetleri, Şirket’in TFRS uyguladığı ilk tarih olan 1 Ocak 2016’da  
gerçeğe uygun değerleri referans alınarak belirlenmiştir. 

Maddi duran varlıkları oluşturan parçalar farklı faydalı ömürlere sahip olduğunda bunlar maddi duran varlığın ayrı 
kısımları (önemli parçaları) olarak muhasebeleştirilir. 

Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

(ii) Sonradan oluşan maliyetler 
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Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik faydaların Şirket’e 
aktarılmasının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilir.  

(iii) Amortisman 

Maddi duran varlık kalemleri, hali hazırda kullanılabilir oldukları veya Şirket tarafından inşa edilen varlıklar için bu 
varlıkların tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldikleri gün itibariyle amortismana tabi tutulurlar. Amortisman, maddi 
duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı 
ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile hesaplanmaktadır. Amortisman, başka bir varlığın defter değerine dahil edilmediği 

sürece, genellikle kar veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, Şirket kiralanan varlığın mülkiyetini kiralama 
sonunda makul bir kesinlikte üzerine almayacaksa, varlığın kiralama süresi ile faydalı ömürden kısa olanı üzerinden 
amortismana tabi tutulur. Arazi amortismana tabi değildir. 

Cari ve karşılaştırmalı dönemlerde önemli maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:  

• Binalar [40] yıl 

• Tesis ve ekipmanlar [3 – 12] yıl 

• Mobilya ve teçhizatlar [5 – 10] yıl 

Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama tarihi itibariyle gözden geçirilir ve gerektiğinde 
düzeltilir.  

(iv) Yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflandırma 

Bir arazi veya bina, sahibi tarafından kullanırken, kullanım amacı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değiştirilirse, bu 
gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçülür ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun 
değerin yeniden belirlenmesi esnasında ortaya çıkan kazançlar, belirli bir gayrimenkul üzerindeki önceden var olan bir 
değer düşüklüğü tutarına kadar kar veya zararda; geri kalan kısmı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve 

özkaynaklarda yeniden değerleme değer artış yedeği olarak sunulur. Zararlar ise doğrudan kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

(l) Kullanım Hakkı Varlıklar, Yükümlülükler ve Kiralamalar  

Şirket - kiracı olarak 

Şirket, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da kiralama işlemi içerip 
içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını 
belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözleşme, bir kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi 

içermektedir. 

Şirket, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devredip 
devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:  

 Sözleşmenin tanımlanan bir varlık içermesi (bir varlığın sözleşmede açık veya zımni bir şekilde belirtilerek 

tanımlanması), 

 Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına yakınını temsil 

etmesi (tedarikçinin kullanım süresi boyunca varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve bundan 
ekonomik fayda sağlaması durumunda varlık tanımlanmış değildir), 

 Şirket’in tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkının 

olması, 

 Şirket’in tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Şirket, varlığın kullanımını yönetme  hakkına 

aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde sahip olmaktadır:  

 

a) Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını yönetme ve değiştirebilme 
hakkına sahip olması veya 

b) Varlığın nasıl ve hangi amaçla kullanılacağına ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması: 

i. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığı işletme (veya varlığı kendi belirlediği şekilde işletmeleri için 

başkalarını yönlendirmesi) hakkına sahip olması ve tedarikçinin bu işletme talimatlarını değiştirme 
hakkının bulunmaması veya 

ii. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden belirleyecek 

şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması. 
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Şirket, yukarıda yer alan söz konusu değerlendirmeler sonrasında, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal 
tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.  

Kullanım hakkı varlığı 

Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım hakkı varlığını maliyeti üzerinden ölçer. Kullanım hakkı varlığının 

maliyeti aşağıdakileri içerir: 

a) kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 

b) kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama 
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, 

c) Şirket tarafından katlanılan başlangıçtaki tüm doğrudan maliyetler ve  

d) dayanak varlığın, kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili 

olarak Şirket tarafından katlanılan maliyetler (stok üretimi için katlanılan maliyetler hariç). 

Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:  

a) birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve  

b) kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.  

 

Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında yer alan 

amortisman hükümlerini uygular. 

Kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir değer 
düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı uygulanır.  

Kira yükümlülüğü 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte gerçekleşmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi 
durumunda, bu oran kullanılarak; zımnî faiz oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise kiracının  alternatif 
borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. 

Şirket’in kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte gerçekleşmemiş olan kira 
ödemeleri aşağıdakilerden oluşur: 

a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,  

b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak 

yapılan kira ödemeleri, 

c) Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda, 

kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:  

a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,  

b) Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve  

c) Defter değerini, varsa yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde yeniden ölçer. 

Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına 
yansıtır. 

 

Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları 

Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı Şirket ve kiralayan tarafından 
müştereken uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Şirket kiralama süresini, söz konusu uzatma ve erken 

sonlandırma opsiyonları ilgili sözleşmeye göre Şirket’in inisiyatifindeyse ve opsiyonların kullanımı makul derecede 
kesinse kiralama süresine dâhil ederek belirlemektedir. Eğer şartlarda önemli bir değişiklik olursa yapılan 
değerlendirme Şirket tarafından gözden geçirilmektedir. 

Değişken kira ödemeleri 
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Şirket’in kiralama sözleşmelerinin bir kısmından kaynaklanan kira ödemeleri değişken kira ödemelerinden 
oluşmaktadır. TFRS 16 standardı kapsamında yer almayan söz konusu değişken kira ödemeleri, ilgili dönemde gelir 
tablosuna kira gideri olarak kaydedilmektedir. 

 

Kolaylaştırıcı uygulamalar 

Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Şirket tarafından düşük değerli olarak 
belirlenen bilgi teknolojileri ekipman kiralamalarına (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü bilgisayar, mobil telefon vb.) ilişki n 
sözleşmeler, TFRS 16 Kiralamalar Standardının tanıdığı istisna kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere 

ilişkin ödemeler oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir.  

Şirket - kiralayan olarak 

Şirket’in kiralayan olarak kiralamalarının tamamı faaliyet kiralamasıdır. Faaliyet kiralamalarında, kiralanan varlıklar,  
bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar veya diğer dönen varlıklar altında sınıflandırılır ve elde 

edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda  gelir tablosuna yansıtılır. Kira gelirleri kira dönemi 
boyunca doğrusal yöntem ile  gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  

TFRS 16 Kiralamalar Standardına ilk geçiş 

Şirket, TMS 17 “Kiralama İşlemleri” standardının yerini alan TFRS 16 “Kiralamalar” standardını, ilk uygulama tarihi 
olan 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle, standardın ilk defa uygulanmasının kümülatif etkisiyle geriye dönük olarak 

(“kümülatif etki yöntemi”)  finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. Söz konusu yöntemin ilgili standartta tanımlanan 
basitleştirilmiş geçiş uygulaması kapsamında, finansal tabloların karşılaştırmalı bilgilerinde ve geçmiş yıllar karlarında 
yeniden düzenleme gerekmemektedir. 

Şirket’in bu standarda konu bir işlemi yoktur. 

 (m)  Maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye 

(i)  Muhasebeleştirme ve ölçüm 

Şerefiye 

Bağlı ortaklık edinimlerinden doğan şerefiye maliyet değerinden birikmiş değer düşüklüklerinin çıkarılmasıyla ölçülür.  

Araştırma ve geliştirme 

Araştırma faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar gerçekleştikleri zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Geliştirme harcamaları, sadece söz konusu maliyetler güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa, ürün veya sürecin geliştirilmesi 
teknik ve ticari olarak elverişli ise, gelecekte ekonomik fayda sağlanması muhtemel ve Şirket’in bu varlığı satma veya 

kullanma amacıyla geliştirmeyi tamamlama niyeti ve yeterli kaynağı varsa aktifleştirilebilir. Aksi halde gerçekleştikleri 
zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmasını takiben, geliştirme maliyetleri maliyetinden birikmiş itfa 
payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülür.  

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 

Şirket tarafından satın alınmış ve belirli bir faydalı ömre sahip diğer maddi olmayan duran varlıklar maliyetlerinden 
birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülür. 

(iv) Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan oluşan maliyetler, yalnızca ilişkili oldukları maddi olmayan duran varlıkların gelecekteki ekonomik faydasını 
arttırıcı bir etkiye sahipse aktifleştirilir. Diğer tüm harcamalar, içsel olarak üretilen şerefiye ve ticari markalar da dahil 
olmak üzere oluştukları zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(v) İtfa payları 

Amortisman, maddi olmayan duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin düşülmesinden sonra , 
bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile hesaplanmaktadır ve genellikle kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. Şerefiye amortismana tabi değildir.  

Tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: 

• Patent ve ticari markalar [3–20] yıl 

• Geliştirme maliyetleri [2–5] yıl 
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• Müşteri ilişkileri [4–5] yıl 

İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama tarihi itibariyle gözden geçirilir ve gerektiğinde düzelti lir. 

(n) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk kayıtlara alındığında maliyeti ile ölçülür ve sonrasında gerçeğe uygun değerinden 
ölçülerek ilgili değişimler oluştuğu dönemde kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün satılması durumunda oluşan tüm kazanç veya zararlar (net satıştan elde edilen bedel ile 
ilgili kalemin defter değeri arasındaki fark olarak hesaplanır), kar veya zararda muhasebeleştirilir. Daha önce maddi duran 
varlık olarak sınıflanmış yatırım amaçlı gayrimenkuller satıldığında varsa yeniden değerleme değer artış yedeğinde ilgili 

tutarlar, geçmiş yıllar karlarına transfer edilir.  

Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur. 

(o) Finansal araçlar 

 

I. Finansal Varlıklar  

 

i. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin sınıflanması ve ölçümü 

 

Bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında:  

 

a) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal araçlar 

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

c) GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları 

d) GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal araçlar 

 

olarak sınıflandırılır. 

 

Finansal varlıkların sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş model i ve finansal 
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır.  

 

Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak 
sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 

 

a) Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde 
tutulması ve 

 

b) Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan 

faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak 
sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 

 

- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını amaçlayan bir iş 
modeli kapsamında elde tutulması ve 
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- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz 
ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  

 

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da 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 şekilde ölçümünden ve bunlara 

ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu 
ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun 
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 

 

Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal tablolara 
alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar 
haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe 

uygun değere ilave edilerek ölçülür. 

 

- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını amaçlayan bir iş 
modeli kapsamında elde tutulması ve 

 

- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz 
ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  

 

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da 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 şekilde ölçümünden ve bunlara 
ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu 
ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun 
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 

 

Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansa l tablolara 
alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar 
haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe 
uygun değere ilave edilerek ölçülür. 

 

ii. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

 

TFRS 9 hükümleri çerçevesinde “beklenen kredi zararları” modeli uygulanmaktadır. Yeni değer düşüklüğü modeli itfa 
edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ve sözleşme varlıklar ına uygulanır ancak özkaynak araçlarına yapılan 
yatırımlara uygulanmaz. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, diğer alacaklar ve nakit ve nakit 
benzerlerinden oluşmaktadır. 

 

Ticari alacaklar, diğer alacaklar, diğer varlıklar ve sözleşme varlıkları için zarar karşılıkları her zaman ömür boyu beklenen 
kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçülür. Bir finansal varlıktaki kredi riskinin, ilk defa finansal tablolara alınmasından  bu 

yana önemli ölçüde artıp artmadığı belirlenirken ve beklenen kredi zararları tahmin edilirken, aşırı maliyet veya çabaya 
katlanılmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiler dikkate alınır. Bunlar, Şirket’in geçmiş deneyimlerine ve 
bilinçli kredi değerlendirmelerine dayanan niteliksel ve sayısal bilgileri ve analizleri ve ileriye yönelik bilgileri içerir. 
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TFRS 9’a İlişkin Zorunlu Muhasebe Politikası Değişikliği  

TFRS 9 Finansal Araçlar Standardına göre finansal varlıkların yönetim modelleri ve ölçüm metodları aşağıdaki gibidir.   

 

Finansal tablolarda taşınan finansal varlıklar TFRS 9 Ölçüm Metodu 

Mevduatlar İtfa Edilmiş Maliyet 

Senetler İtfa Edilmiş Maliyet 

Ticari alacaklar İtfa Edilmiş Maliyet 

Türev enstrümanlar Gerçeğe Uygun Değeri K/Z Yansıtılan Finansal Varlıklar 

Özkaynağa dayalı finansal araçlar (Hisse Senetleri) Gerçeğe Uygun Değeri DKG Yansıtılan Finansal Varlıklar 

 

Kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar 

 

Şirket, her raporlama döneminde itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların kredi -değer düşüklüğü olup 
olmadığını değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir veya daha 
fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi değer düşüklüğüne uğramıştır.  

 

Aşağıdaki olaylara ilişkin gözlemlenebilir veriler finansal varlığın kredi-değer düşüklüğüne uğramış olduğunu gösteren 
kanıtlardır: 

 

- İhraççının ya da borçlunun önemli finansal sıkıntı içinde olması; 

- Temerrüt veya vadenin önemli oranda aşılması gibi nedenlerle bir sözleşme ihlalinin meydana gelmesi; 

- Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerle, borçlunun içine düştüğü finansal sıkıntıdan dolayı alacaklının borçluya 
normal şartlarda düşünmediği bir ayrıcalık tanıması; 

- Borçlunun iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya gireceğinin muhtemel olması; veya  

- Finansal sıkıntılar nedeniyle bu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması.  

 

Değer düşüklüğünün finansal tablolarda gösterimi 

 

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların zarar karşılıkları bu varlıkların brüt değerlerinden düşülür.  

 

Kayıttan düşme  

 

Finansal varlıktan daha fazla bir nakit akışı geri kazanmaya yönelik makul bir beklenti bulunmaması durumunda, finansal 
varlığın brüt tutarı kayıtlardan düşülür. Bu durum, genel olarak Şirket’in borçlunun kayıttan düşmeye konu tutarları geri 
ödeyebilecek yeterli nakit akışı yaratan gelir kaynaklarının ya da varlıklarının bulunmadığını belirlemesi durumunda 
oluşur. Ancak, kayıttan düşülen finansal varlıklar Şirket’in vadesi geçen alacakların geri kazanılması için uyguladığı 

yaptırım aktivitelerine hala konu edilebilir. 

 

Finansal varlıklar, hiçbir geri kazanma beklentisi bulunmaması durumunda kayıtlardan düşülür (borçlunun Şirket’la 
herhangi bir geri ödeme planı yapmaması gibi). Kayıtlardan çıkarılan ticari alacaklar, diğer alacaklar, diğer varlıklar ve 
sözleşme varlıkları için Şirket alacağı geri kazanabilmek amacıyla yaptırım aktivitelerinde bu lunmaya devam eder. Geri 
kazanım tutarları kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
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(p)  Varlıklarda değer düşüklüğü 

(i)  Türev olmayan finansal varlıklar 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki paylar da dahil olmak üzere kar veya zararda muhasebeleştirilmeyen 
finansal varlıklarda her raporlama döneminde değer düşüklüğüne dair nesnel bir kanıt olup olmadığı değerlendirilir.  

Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne dair nesnel kanıtlar aşağıdakileri içerir: 

• borçlunun temerrüdünü veya yükümlülüğünü yerine getirememesi; 

• Şirket’in aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını;  

• borçlunun veya ihraççının iflas etme ihtimalinin oluşmasını; 

• bu kişilerin ödeme durumlarında negatif durumlar ortaya çıkması;  

• menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması; veya  

• bir grup finansal varlıktan beklenen nakit akışlarında ölçülebilen bir düşüşü işaret eden gözlemlenebilir bilgi. 

Hisse senetlerine dayalı bir yatırımın gerçeğe uygun değerinin, maliyet bedelinin altına önemli ölçüde veya uzun süreli 
kalıcı olarak düşmesi de değer düşüklüğünün nesnel kanıtıdır. Şirket, %20’lik bir düşüşü önemli ölçüde ve 9 aylık bir 
dönemi uzun süreli kalıcı olarak dikkate almaktadır 

İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar 

Şirket bu varlıklar için değer düşüklüğü göstergelerini hem varlık seviyesinde, hem de topluca değerlendirmektedir. Bütün 
önemli varlıklar belirgin bir değer düşüklüğü için değerlendirilir. Tek başına ayrı bir varlık olarak önemli değer düşüklüğü 

tespit edilmeyen varlıklar, gerçekleşmiş ancak henüz belirlenmemiş değer düşüklükleri için topluca değer düşüklüğü 
testine tabi tutulurlar. Tek başına önemli olmayan varlıklar benzer risk özelliklerine sahip varlıklar olarak gruplanarak toplu 
halde değer düşüklüğü testine tabi tutulurlar.  

Şirket toplu halde değer düşüklüğünü değerlendirirken geri kazanılma zamanlamasının ve oluşan zarar tutarlarının 
geçmişteki eğilimlerini de dikkate alarak gerçekleştirir. Şirket yönetimi, bu değerlendirmeyi yaparken güncel ekonomik 
durum ve kredi koşullarını dikkate alarak gerçekleşen kayıpların geçmişteki eğilimlere göre ayrılan değer düşüklüğü 

karşılığından daha fazla veya az olmasını gerektiği yönünde kanaat kullanılarak gerektiğinde düzeltme yapar.  

Değer düşüklüğü varlığın defter değeri ile gelecekte beklenen nakit akışlarının, orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü 
değerine indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır ve karşılık hesabı kullanılmak 
suretiyle gösterilir. Şirket, varlığın geri kazanılmasına dair gerçekçi beklentileri hiç olmadığı zaman ilgili miktarlar düşü lür. 
Değer düşüklüğü muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olay değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu 
azalış kar veya zararda muhasebeleştirilerek daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararından iptal 

edilir. 

 (i)  Türev olmayan finansal varlıklar (devamı) 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değer düşüklüğü, özkaynaklar içinde gerçeğe uygun değer yedeğinde takip edilen 
birikmiş zararın kar veya zararda yeniden sınıflandırılması yoluyla muhasebeleştirilir. Özkaynaklardan kar veya zarara 
aktarılan birikmiş zarar, her türlü anapara geri ödemesi ve itfa payları düşülmek suretiyle bulunan elde etme maliyeti ile 
cari gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan daha önce kar veya zararda muhasebeleştirilmiş değer düşüklüğü 

giderlerinin düşülmesiyle bulunur. Eğer sonraki bir dönemde, değer düşüklüğüne uğramış satılmaya hazır olarak 
sınıflandırılan bir borçlanma aracının gerçeğe uygun değerinde bir artış olması durumunda ve bu artış değer düşüklüğü 
zararı muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olayla tarafsız bir şekilde ilişkilendirilebiliyorsa, değer 
düşüklüğünün iptali kar veya zararda muhasebeleştirilir, diğer durumlarda diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlarla  ilgili olarak kar veya zararda 
muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararları, kar veya zarar aracılığıyla iptal edilmez.  

Özkaynağa dayalı muhasebeleştirilen yatırımlar 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklükleri yatırımdaki geri kazanılabilir tutarla yatırımın defter 
değeri karşılaştırılarak ölçülür. Değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Geri kazanılabilir tutarın 
belirlenmesinde kullanılan tahminlerde olumlu yönde bir değişiklik olması durumunda değer düşüklüğü geri çevrilir. 

(ii)  Finansal olmayan varlıklar 

Şirket, her bir raporlama tarihinde, canlı varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, stoklar ve ertelenmiş vergi varlıkları 
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dışında kalan finansal olmayan varlıklar için değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir 
gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Şerefiye her sene aynı dönemde değer düşüklüğü için 
test edilir. 

Değer düşüklüğü testi için, ayrı ayrı test edilemeyen varlıklar, gruplanmak suretiyle, diğer varlıklar ve varlık gruplarından 
bağımsız olarak sürdürülebilir faaliyetlerden nakit girişi yaratan en küçük birimlere ya da nakit yaratan birimlere (NYB) 
ayrılır. İşletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiye, değer düşüklüğü testi için birleşme sinerjisinden yararlanması 

beklenen NYB’lere dağıtılır. 

Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarı satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden 
yüksek olanıdır. Kullanım değeri, ilerideki nakit akışlarının ilgili varl ık ya da NYB’deki belirli riskleri ve paranın zaman 
değerini yansıtan cari piyasa değerlendirmelerini göstermek için vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine 
indirgenmesi ile bulunur.  

Bir varlıkla ilgili NYB’nin defter değeri geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü gideri kayıtlara alınır.  

Değer düşüklüğü zararları kar veya zararda muhasebeleştirilir. NYB’lerden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen değer 

düşüklüğü karşılığı öncelikle NYB’lere dağıtılan şerefiyenin defter değerlerinden daha sonra NYB’lerdeki diğer varlıkların 
defter değerlerinden oransal esasa göre düşülür.  

Şerefiyede meydana gelen değer düşüklüğü zararı geri çevrilmez. Diğer varlıklarda ise önceki dönemlerde ayrılan değer 
düşüklükleri bu varlığın değer düşüklüğü kayıtlara alınmasaydı, söz konusu varlık için belirlenecek olan defter değerinin 
amortisman veya itfa payları düşüldükten sonraki tutarını aşmayacak ölçüde geri çevrilir.  

 (r) Karşılıklar 

Karşılıklar, ilerideki tahmini nakit akışlarının paranın zaman değeri ve yükümlülüğe özel riskleri yansıtan vergi öncesi 

iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesiyle belirlenir. İskonto tutarı finansman maliyeti olarak 
muhasebeleştirilir. 

(i) Garanti karşılıkları 

 Garanti kapsamındaki ürün veya hizmet satıldığında ilgili garanti için karşılık ayrılır. Ayrılacak karşılık tarihi garanti 

bilgilerine dayanılarak ve ortaya çıkabilecek sonuçlarının tüm muhtemel ilişkilendirilmiş olasılıklarının ağırlıklandırılması  
yoluyla bulunur. 

(ii) Yeniden yapılandırma 

Şirket, detaylı ve resmi bir yeniden yapılandırma planını onayladığında ve bu planı başlattığında veya kamuya 
bildirdiğinde, yeniden yapılandırma ile ilgili karşılığı ayırır. Gelecekteki faaliyet zararları için karşılık ayrılmaz.  

(iii) Çevre yenileme 

Şirket’in yayımlanmış çevre politikaları ve uygulanan yasal gerekliliklerine uygun olarak bozulmuş araziler için site 
restorasyonu ve ilgili giderleri için arazi bozulduğunda karşılık ayrılmıştır.  

(iv) Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler  

Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmelere ilişkin karşılık, sözleşmeden çıkmanın en düşük net maliyetini, diğer bir 
ifadeyle sözleşmeyi yerine getirmenin maliyeti ile sözleşmeyi yerine getirmemeden kaynaklanan her türlü tazminat veya 
cezadan düşük olanını gösterir.  

(s) Kiralama işlemleri 

(i) Bir sözleşmenin kira unsuru içerip içermediğinin belirlenmesi 

Bir sözleşmenin başlangıcında, Şirket, bu sözleşmenin bir kira sözleşmesi veya kira unsuru içeren bir sözleşme olup 
olmadığını belirler.  

Sözleşmenin başlangıcında veya yeniden değerlendirilmesine takiben Şirket, böyle bir sözleşmenin gerektirdiği ödemeleri 
kiralama ve diğer konular için yapılan ödemeler olarak gerçeğe uygun nispi değerlerine göre ayırır. Şirket, bir finansal 
kiralama sözleşmesiyle ilgili olarak ödemelerin güvenilir bir şekilde ayrılmasının mümkün olmadığına karar verirse, ilgili 
varlığın gerçeğe uygun değeri kadar bir varlık ve bir yükümlülük muhasebeleştirilir. Sonradan ödemeler yapıldıkça 
yükümlülük azalır ve yükümlülük üzerine ilave edilen finansman maliyetleri Şirket’in  alternatif borçlanma oranı kullanılarak 
kaydedilir. 

 (ii) Kiralanan varlıklar 

Varlığın sahipliğine ilişkin önemli bütün risk ve getirilerin Şirket’e devrolduğu kiralama işlemleri yoluyla kullanılan varlıklar 
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finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. İlk olarak finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler ilgili varlığın 
gerçeğe uygun değeri ile asgari finansal kiralama ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden ölçülür. İlk 
kayıtlara alınmasını takiben ise ilgili varlık için geçerli olan muhasebe politikalarına göre muhasebeleştirilir. 

Diğer kiralamalar altında kullanılan varlıklar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır ve Şirket’in finansal durum tablosunda 
muhasebeleştirilmez. 

(ii) Kiralama ödemeleri 

Faaliyet kiralamaları kapsamında yapılan ödemeler kira süresince doğrusal yöntemle kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Alınan kira teşvikleri kira süresince toplam kira giderlerinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir.  

Finansal kiralama kapsamında yapılan asgari kira ödemeleri, finansal giderler ve kalan yükümlülüğün azaltılması olarak 
paylaştırılır. Finansman giderleri, yükümlülüğün kalan bakiyesi üzerinden sabit dönem faiz oranı belirlenecek şekilde kira 
süresince her bir döneme dağıtılır. 

(t) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme 

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve  

sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların 
sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 
yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi 
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına 
izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

TFRS  15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat  

Eylül 2019’da yayımlanan yeni standart, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirip müşterilerle yapılan sözleşmeler 
için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal 
ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat 
bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu 
değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UMSK tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS’deki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat 
raporlama dönemi içinde henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK 
tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı 
olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS 
şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar 

TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.  

 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki Değişiklikler – 
UFRS 9 (2013) 

UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri 
içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri 
için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi 

yapabilirler. Buna ek olarak Standart UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 20xx zorunlu yürürlük tarihini 
ertelemektedir. UFRS 9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak 
belirlenmiştir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRS 9 Finansal Araçlar (2014) 

Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 Standardı UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardındaki 

mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek 
şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere 

finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili 
güncellenmiş uygulamaları içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda UMS 39’da yer alan finansal araçların 
muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 
standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, standardın finansal durumu 
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ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UMSK tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
(devamı) 

UFRS 16 Kiralama İşlemleri 

Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 16.04.2018 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu standart kiralama 
işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip 
İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler standartlarının ve yorumlarının yerini 

almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar 
açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço 
dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama 
muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için 
muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir 

Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve TFRS 15Müşteri 

Sözleşmelerinden Hasılatstandardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın 

finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRYK 22 - Yabancı Paralı İşlemler ve Avans Tutarları  

UMSK tarafındanverilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli kurun dikkate 
alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere UFRYK 22  yayımlanmıştır. Bu Yorum, işletmeler 
tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans olarak alınangelirler için 
muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veyayükümlülükleriçin geçerlidir.İşlem tarihi, hangi tarihli 

kurun kullanılacağının belirlenmesi bakımından, peşin ödemeye ilişkin bir varlığın  veya ertelenen gelire ilişkin 
bir yükümlülüğün  ilk muhasebeleştirme tarihi olacaktır. Önceden alınan veya peşin olarak verilen birden fazla 
avans tutarı varsa, her bir  avans tutarı için ayrı bir işlem tarihi belirlenmelidir. UFRYK 22’in yürürlük tarihi 1 Ocak 
2018’den sonra başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.  Şirket, 

değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler – Açıklama İnisiyatifi 

UMSK’nın geniş kapsamlı açıklama inisiyatifinin bir parçası olarak finansal tablolardaki gösterim ve açıklamaları 
iyileştirmek amacıyla UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle, finansman 
aktiviteleri sonucu yükümlülüklerde meydana gelen nakit bazlı ve nakit bazlı olmayan değişimlerin finansal tablo 
kullanıcıları tarafından değerlendirilmesine olanak sağlanmış olacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu 
ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişiklikler – Gerçekleşmemiş Zararlar İçin Ertelenmiş Vergi Varlıklarının 
Kayıtlara Alınması 

Değişiklikler, bir indirilebilir geçici farkın söz konusu olup olmadığının, sadece varlığın net defter değeri ve raporlama 
dönemi sonundaki vergi matrahının karşılaştırılmasına bağlı bulunduğu ve ilgili varlığın net defter değerinde gelecekte 
meydana gelebilecek olası değişikliklerden veya tahmin edilen geri kazanılma şeklinden etkilenmeyeceği konusuna 
açıklık getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve 
Ölçümü 

UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve bazı belirsizlikleri 
gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle; ödemesi nakit olarak 
yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemelerin sınıflandırılması ve 
nakit olarak ödenenden özkaynağa dayalı araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin 

muhasebeleştirilmesi konularına açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümünde 
özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek 
gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı finansal araçlar 
verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir.  

Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi  



TEKASYA TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞT. 
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 

Tarihli Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar  
(Tutarlar,aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

 

26 
 

UMSK tarafından yatırım amaçlı gayrimenkülerden diğer varlık gruplarına ve diğer varlık gruplarından yatırım amaçlı 
gayrimenkül grubuna transferlerine ilişkin kanıt sağlayan olaylar hakkında belirsizlikleri gidermek üzere UMS 40 Yatırım 
Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle, yönetimin varlığın kullanımına ilişkin 
değişiklik niyetinin tek başına varlığın kullanım amacının değiştiğine kanıt oluşturmadığına açıklık getirilmiştir. Dolayısıyla, 
bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkulü geliştirilmeden elden çıkarılmasına karar verdiğinde, gayrimenkul  finansal tablo 
dışı bırakılıncaya  (finansal tablodan çıkarılıncaya) kadar yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirilmeye devam 

edilir ve stok olarak yeniden sınıflandırılmaz. Benzer şekilde, işletme mevcut yatırım amaçlı gayrimenkülünü gelecekte 
aynı şekilde kullanımına devam etmek üzere yeniden yapılandırmaya başladığında, bu gayrimenkul yatırım amaçlı 
gayrimenkul olarak sınıflandırılmaya devam edilir ve yeniden yapılandırma süresince sahibi tarafından kullanılan 
gayrimenkul  olarak sınıflandırılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 

değerlendirmektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2014–2018 Dönemi 

UFRS 1“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması” 

UFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan faydalar ve yatırım 
işletmelerinin konsolidasyonuna ilişkin olarak 2012-2014 dönemi yıllık iyileştirmeleri kapsamında sağlanan kısa vadeli 
muafiyetlerin kaldırılması. 

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar” 

UFRS 12’nin kapsamının daha açık şekilde ifade edilmesine yönelik olarak bir işletmenin bağlı ortaklığındaki, iş 

ortaklığındaki veya iştirakindeki yatırımlarını UFRS 5 uyarınca satış amaçlı olarak sınıflandırılması (elden çıkarılacak 
varlık grubu içerisine dahil edilmesi) durumunda, UFRS 12 uyarınca yapılması gerekli olan özet finansal bilgilerin 
açıklamasının gerekli olmadığının eklenmesi. 

UMS 28“İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” 

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi, yatırım fonu, 
menkul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından sahip olunması durumunda,  iştiraklerdeki 
veya iş ortaklıklarındaki yatırımların için UFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer yöntemini uygulamalarına imkan 

tanınması. 

(u) KGK tarafından yayımlanan ilke kararları 

KGK, finansal tablolarını TMS’ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere 
sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini 
arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla TMS’de bir düzenleme 
yapılıncaya kadar aşağıdaki konulara ilişkin Kurul İlke Kararlarını yayımlamıştır.  

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 

Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine 
İlişkin Kurul Kararı” uyarınca finansal tablolarını TMS’ye göre düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar 
aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve 
anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla 
hazırlanmıştır.  

2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  

Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile 
muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların 
birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş 
gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı 
olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde 
hiçbir etkisi olmamıştır 

2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak 
muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 

2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi 
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Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak 
tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme 
esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş  
ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir. 

i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,  

ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu  

iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir 

yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu. 

Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 
 
2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları 

Gerçeğe uygun değerlerin ölçümü  

Şirket’in çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. 

Şirket gerçeğe uygun değerlerin ölçümüne dair bir kontrol çerçevesine sahiptir. Bu çerçeve tüm sorumluluğu bütün önemli 
gerçeğe uygun değerleme ölçümlerini, Seviye 3’e dair ölçümler de dahil, denetlemek olan bir değerlendirme takımını da 
içermektedir ve bu takım direk olarak CFO’ya raporlamaktadır. 

Değerlendirme takımı düzenli olarak gözlemlenemeyen verileri ve değerlendirme düzeltmelerini gözden geçirmektedir. 
Şayet üçüncü taraf bilgileri, örneğin aracı kote edilmiş fiyatları veya fiyatlandırma servisleri, gerçeğe uygun değeri ölçmek  
için kullanıldıysa değerlendirme takımı üçüncü taraflardan elde edilen bilgiyi değerlendirme sonuçlarının TFRS’nin 
gerekliliklerine, gerçeğe uygun değerlemelerin gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisinde hangi seviyede sınıflandırılması 

gerektiği de dahil olmak üzere, uyumu sonucunu desteklemek için gözden geçirir.  

 

 

 

 

 
3.Nakit ve nakit benzerleri 

 
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kasa Hesabı 7.590,06 10.280,33 
Bankalar Hesabı 10.124.385,14 17.841.827,25 

Toplam 10.131.975,20 17.852.107,58 

 

31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihleri itibariyle Şirket’e ait vadeli mevduat ve faiz gelirleri 

bulunmamaktadır.  

31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri bakiyeleri üzerinde herhangi bir 
blokaj veya kısıtlama bulunmamaktadır. 

 
 
4.Finansal yatırımlar 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kısa vadeli finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir.  
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kamu Kesim  Kesim Tahvil senet ve Bonoları 441.597,21 652.666,14 

Toplam 441.597,21 652.666,14 
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31.12.2018 ve 31.12.2017 yıllarında Kamu Kesim  Tahvil Senet ve Bonoları hesabında görülen bakiyeler; ihracatı 
destekleme bağlamında kuruma verilen Hakediş Belgeleri karşılığıdır. Bu tutarlar, ödenen diğer hakkedişlerle beraber  
“602 Diğer Gelirler” hesabına alacak yazılarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. 
 
 
5.İlişkili taraf açıklamaları 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçların detayı aşağıdaki gibidir. 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ortaklara Borçlar 40.222.795,59 31.597.858,20 

Toplam 40.222.795,59 31.597.858,20 

 

Finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol 
edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul 
edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında ilişkili taraflarlarla çeşitli işlemler yapılmıştır. İlişkili taraflarla yapılan 
işlemlerin önemli bir bölümü elimine edilmiş olup ilişkili taraflarla yapılan işlemlerden eliminasyon sonrası kalanlar Şirket  
için bir önemlilik arz etmemektedir. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun şekilde işletmenin normal işleyişi 
esnasında gerçekleştirilmiştir. 

 
6.Ticari alacak ve borçlar 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kısa Vadeli Ticari Alacakların detayı aşağıdaki gibidir. 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Alınan Çekler Hesabı 22.006,08 74.214,29 

Alıcılar 15.364.798,56 3.907.301,71 
Yaşlandırma Sonucu Oluşan Ertelenmiş Vade Farkı Geliri  (4.514,95) (4.514,95) 
Alacak Reeskontu (-) (82.311,29) (18.849,17) 
Şüpheli Ticari Alacaklar 7.837,00 7.837,00 
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (7.837,00) (7.837,00) 

Toplam 15.299.978,40 3.958.151,88 

 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kısa Vadeli Ticari Borçların detayı aşağıdaki gibidir. 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Satıcılar 19.535.446,10 19.038.298,04 
Borç Reeskontu (-) (274.588,63) (45.844,91) 

Diğer Ticari Borçlar 1.359.985,76 3.095.630,23 
Toplam 20.620.843,23 22.088.083,36 

 
 
7.Diğer alacak ve borçlar 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kısa Vadeli Diğer Alacakların detayı aşağıdaki gibidir. 

 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Diğer Alacaklar 2.559.521,74 4.081.560,69 
Toplam 2.559.521,74 4.081.560,69 

 
 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kısa Vadeli Diğer Borçların detayı aşağıdaki gibidir. 

 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 299.137,04 346.595,29 
Toplam 299.137,04 346.595,29 
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31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Uzun Vadeli Diğer Borçların detayı aşağıdaki gibidir. 
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Alınan Depozito ve Teminatlar 19.000,00 - 

Toplam 19.000,00 - 

 
 
8.Stoklar 

 
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ticari Mallar 22.594.185,75 15.704.769,69 

Toplam 22.594.185,75 15.704.769,69 

 
 
9.Peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Peşin Ödenmiş Giderlerin detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Verilen Sipariş Avansları 4.013.770,78 2.906.989,28 
Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.086.324,73 553.986,57 

Toplam 5.100.095,51 3.460.975,85 

 
 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Ertelenmiş Gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Alınan Sipariş Avansları 5.000,00 2.174.801,42 

Toplam 5.000,00 2.174.801,42 

 

 
10.Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Binalar(Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkul) 1.772.360,73 1.772.360,73 

Toplam 1.772.360,73 1.772.360,73 

 
 
11.Maddi duran varlıklar 

 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Arazi ve Arsalar 807.639,27 1.402.151,18 

Binalar 3.944.436,39 2.845.514,85 
Tesis, Makine ve Cihazlar 14.310.090,06 12.599.029,11 
Taşıtlar 21.451.975,75 20.728.007,10 
Demirbaşlar 6.555.790,33 5.610.204,25 
Birikmiş Amortismanlar (-) (27.826.154,39) (23.855.593,29) 

Toplam 19.243.777,41 19.329.313,20 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sabit kıymetler üzerindeki sigorta teminat tutarı (75.883.000 TL’dir) ((31 
Aralık 2017 ve 1 Ocak 2019: (75.883.000.TL) ve  (75.883.000. TL). 

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sabit kıymetler üzerindeki ipotek tutarı [0,00] TL’dir (31 Aralık 2017 ve 1 
Ocak 2019: [0,00 TL ve [0,00 TL). 
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31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket’in faydalı ömrünü tamamlamış fakat kullanmaya devam ettiği [tesis, 
makine ve cihazlar, Taşıtlar,Demirbaşlar] toplamı [18.355.448,33] TL’dir. 

 

 
 

 
12.Maddi olmayan duran varlıklar 

 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Haklar 39.357,64 39.357,64 

Toplam 39.357,64 39.357,64 

 

 
13.Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Uzun Vadeli Karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 850.892,60 779.583,82 
Toplam 850.892,60 779.583,82 

 
14.Çalışanlara sağlanan faydalar 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklık ve müştereken kontrol edilen ortaklıklarda 
bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için 
göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş 

(kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999 
tarihi itibariyle değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri vardır. Çalışanlara 
sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Personele Borçlar 271.463,81 221.813,58 

Ödenecek SSK 153.515,57 93.493,69 
Toplam 424.979,38 315.307,27 

 
 
15.Diğer varlık ve yükümlülükler 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Diğer Dönen Varlıkların detayı aşağıdaki gibidir.  
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Devreden KDV 3.167.844,80 1.768.143,89 
Toplam 3.167.844,80 1.768.143,89 

 
 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Diğer Duran Varlıkların detayı aşağıdaki gibidir.  

 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Gelir Tahakkukları 3.490.814,92 1.602.171,34 
Toplam 3.490.814,92 1.602.171,34 

 
16.Hasılat ve Satışların maliyeti 
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Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Yurtiçi Satışlar 3.264.736,64 6.491.301,19 
 
 

 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) (251.734.455,88) (189.522.620,27) 
Satılan Hizmet Maliyeti(-) (16.340.065,30) (11.972.509,04) 

Toplam (268.074.521,18) (201.495.129,31) 

 
17.Genel yönetim giderleri, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri  

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Genel Yönetim Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir. 
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Genel Yönetim Giderleri (4.587.631,13) (4.479.170,75) 
Amortisman ve Tükenme Payları - 526.090,25 
Genel Yönetim Giderleri 760.438,66 - 

Toplam (3.827.192,47) (3.953.080,50) 

 
 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Pazarlama Satış Dağıtım Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri  (47.172.620,98) (26.090.766,54) 

Toplam (47.172.620,98) (26.090.766,54) 

 

   
18.Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler  

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kur Farkı Geliri (Ticari Borç ve Alacak) 25.236.250,80 8.135.228,21 

Cari Dönem Reeskont Geliri 274.588,63 45.844,91 
Önceki Dönem Reeskont İptali 18.849,17 (9.315,16) 
Diğer Olağan Gelir ve Karlar 729.295,53 1.549.531,91 

Toplam 26.258.984,13 9.721.289,87 

 
 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir.  
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (71.308,78) (715.506,65) 
Kur Farkı Gideri (Ticari Borç ve Alacak) (16.242.824,27) (5.511.945,05) 
Cari Dönem Reeskont Gideri (82.311,29) (18.849,17) 
Önceki Dönem Reeskont İptali (45.844,91) 104.769,08 

Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (26.520,77) (21.515,25) 
Toplam (16.468.810,02) (6.163.047,04) 

 
 
19.Finansman giderleri 

 

 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri  (6.784,54) (15.493,23) 
Toplam (6.784,54) (15.493,23) 
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20.Gelir vergileri 

 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Peşin Ödenen Vergiler - 1.770,58 

Toplam - 1.770,58 

 

 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Dönem Karı Vergi Yükümlülüğünün detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Vergi Karşılığı 575.686,14 392.311,90 
Dönem Karından Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (177.874,04) - 

Toplam 397.812,10 392.311,90 

 
 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri  
Ertelenmiş Vergi Varlığı detayı aşağıdaki gibidir. 
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 534.616,71 534.616,71 

Toplam 534.616,71 534.616,71 

 
 
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğünün detayı aşağıdaki gibidir.  
 

Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 199.988,53 - 

Toplam 199.988,53 - 

 

 
 
Hesap Kodu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) (575.686,14) (392.311,90) 
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) (199.988,53) 12.018,40 

Toplam (775.674,67) (380.293,50) 

 

 

Kurumlar vergisi 

 

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 

giderlerin ilave edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek bulunacak yasal vergi matrahına uygulanan 

kurumlar vergisi oranı % 20’dir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan iştiraklerin ve maddi duran varlıkların satışlarından 

elde edilen gelirlerin % 75’i satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sermaye artışında kullanılmak üzere özkaynak 

hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olur. Geriye kalan % 25’lik kısım kurumlar vergisine 

tabidir. 

Türkiye’deki vergi mevzuatı, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi vermesine olanak 

tanımamaktadır. Bu sebeple, konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyona tabi olan her bir 

şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar, gelecekte oluşacak kurum kazancından mahsuplaştırılmak üzere beş yıl süre 

ile taşınabilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.  

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur. Kurumlar vergisi 

beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, 

hesap dönemini takip eden beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını 

inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler. 
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Gelir vergisi stopajı 
Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin yapıldığı dönemde 

tahakkuk edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 

Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Dar mükellef 

kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da gözönünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının 

sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir.  

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri 
Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile ilgili detayları düzenler. 

Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal  

veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak dikkate alınır. 

 
  

 


