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1 
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 
31.12.2019 VE 31.12.2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA 

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 
 

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

Dipnot 
referansları 

  

Varlıklar 

Bağımsız 
denetimden  

geçmiş 
31.12.2019 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31.12.2018 

    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 4 2.427.040 416.270  
Stoklar 6 10.312.094 12.357.713  
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar  -- 677  
Diğer dönen varlıklar 10 86.456  784.636  
     

Toplam dönen varlıklar  12.825.590 13.559.296  

    
Duran varlıklar    
Maddi duran varlıklar 7 22.460 9.525  
Kullanım hakkı varlıkları 8 434.011 487.319  
Ertelenmiş vergi varlıkları 20.a 11.093 15.023  
    

Toplam duran varlıklar  467.564 511.867  

     

Toplam varlıklar  13.293.154 14.071.163  

     
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



 

2 
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 
31.12.2019 VE 31.12.2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA 

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 
 

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

Dipnot 
referansları 

  

Kaynaklar 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31.12.2019 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
31.12.2018 

     
Kısa vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeye düşen kısımları 11 24.624 17.392  
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 9 20.898 6.165  

Diğer borçlar    
  - İlişkili taraflara diğer borçlar 21.a 3.274  5.788.652  
  - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 5 113.365  110.609  

Dönem karı vergi yükümlülükleri 20.a 1.226  -- 

    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  163.387 5.922.818  

     
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli borçlanmalar 11 498.611 523.235  
Uzun vadeli karşılıklar    
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 13 14.482 15.028  
     

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  513.093 538.263  

    
Özkaynaklar    
Ödenmiş sermaye 14.a 12.000.000 7.000.000  
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş     
diğer kapsamlı gelir ve giderler    
-Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç / kayıpları 14.b 1.823 (1.259) 

Geçmiş yıllar karları  316.427  444.936  

Net dönem karı   298.424  166.405  

    

Toplam özkaynaklar  12.616.674 7.610.082  

    

Toplam kaynaklar  13.293.154 14.071.163  

 
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



3 
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 
01.01.-31.12.2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN  

HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
KAPSAMLI GELİR TABLOSU 

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

 

  
Dipnot  

referansları 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş  
   01.01.-

31.12.2019 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş  
   01.01.-

31.12.2018 
    
Hasılat 15 7.801.151.137  5.619.874.626  
Satışların maliyeti(-) 15 (7.799.430.300) (5.618.818.518) 
       

Brüt kar  1.720.837  1.056.108  

    
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 16 (524.944) (190.664) 
Genel yönetim giderleri (-) 16 (748.730) (571.739) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 17 16.260  10.021  
     

Esas faaliyet karı   463.423 303.726  

    
Yatırım faaliyetlerinden gelirler-giderler,net  -- -- 
    

Finansman gideri öncesi faaliyet karı   463.423 303.726  

    
Finansman gelirleri 18 3.969  5.596  
Finansman giderleri(-) 19 (66.108) (60.504) 
      

Vergi öncesi kar  401.284  248.818  

    
Dönem vergi gideri  20.a (99.799) (94.979) 
Ertelenmiş vergi geliri  20.b (3.061) 12.566  
    

Net dönem karı  298.424 166.405  

    
Pay başına kazanç    
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına  kazanç 22 24,8687  23,7721  
Hisse adedi 22 12.000  7.000  
    
Diğer kapsamlı gelir     
-Aktüeryal kazanç/ (kayıp) 14.b 3.951 (249)  
-Vergi etkisi 20.b (869)  55 
    

Toplam kapsamlı gelir   301.507 166.211 
    

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



4 
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ  

MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 
31.12.2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN 
YILLARA AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 

(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.) 
 

 
  

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelir ve 
giderler 

B�r�km�ş  
karlar / zararlar  

  
Ödenm�ş  
sermaye 

Aktüeryal kazanç/ 
(kayıp) 

Geçm�ş  
yıllar  

karları/ (zararları) 

Net  
dönem 

karı/ ( zararı) 
Toplam  

 özkaynaklar 

01.01.2018 �t�barıyla bak�ye 7.000.000 (1.065) 136.632  308.303  7.443.870  

      
Geçm�ş yıllar karları / zararlarına transfer -- -- 308.303  (308.303) -- 
Toplam kapsamlı gel�r -- (194) -- 166.405  166.211  

      
01.01.2019 �t�barıyla bak�ye 7.000.000  (1.259) 444.936  166.405  7.610.082  

      
Geçm�ş yıllar karları / zararlarına transfer -- -- 166.405  (166.405) --  
Sermaye artırımı 5.000.000  -- (294.914) -- 4.705.086  
Toplam kapsamlı gel�r -- 3.082  -- 298.424  301.506  
      

31.12.2019 �t�barıyla bak�ye 12.000.000  1.823  316.427  298.424  12.616.674  

      
İl�ş�ktek� d�pnotlar bu f�nansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



 

5 
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 
01.01-31.12.2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN  

HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
NAKİT AKIŞ TABLOSU 

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

  
Bağımsız 

denetimden 
 geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

 geçmiş 

 
Dipnot 

referansları 
01.01.- 

31.12.2019 
01.01.- 

31.12.2018 
    
Net dönem  karı  298.424 166.405  
    
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler    
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler 7 5.006  1.479  
Kullanım hakkı varlığına ilişkin amortismanlar 8 53.308  53.308  
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler    
Kıdem tazminatı karşılığı 13 3.230  5.297  
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 20.b 3.061  (12.566) 
    
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet gideri  363.029 213.923  
    
Diğer varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  699.726  (725.823) 
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  2.045.619  (6.031.581) 
Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  -- (2.457) 
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  (5.782.622) 5.679.785  
Diğer kaynaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  14.039 (17.059) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  -- 2.564  
Dönem vergileri ile ilgili düzeltmeler  1.226 -- 
    
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  (2.658.983) (880.648) 
    
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları    
Maddi duran varlıkların alım / satımından kaynaklanan nakit çıkışları 7 (17.941) (9.370) 
Kullanım hakkı varlığı sözleşmesi kapsamında edinilen varlıklardan 
Kaynaklanan nakit çıkışları 8 -- (540.627) 
    
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları  (17.941) (549.997) 
    
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları    
Sermaye artırımı  4.705.086  -- 
Kullanım hakkı varlığı sözleşmesi kapsamında nakit girişleri  -- 540.627 
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  (17.392) -- 
    
Finansman faaliyetlerden nakit akışları  4.687.694 540.627  
    
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış   2.010.770  (890.018) 
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzerleri  416.270  1.306.288  
    
31 Aralık itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 4 2.427.040  416.270  

 
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ 
MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

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

 

 
DİPNOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Fet�h Döv�z ve Kıymetl� Madenler Yetk�l� Müessese Anon�m Ş�rket�’n�n (“Ş�rket’’ ya da “Fet�h Döv�z”) 1998 yılında Maral 
Döv�z ve Altın T�caret Anon�m Ş�rket� unvanı �le kurulmuş olup, 11.04.2013 tar�h�nde unvan değ�ş�kl�ğ�ne g�derek Fet�h 
Döv�z ve Kıymetl� Madenler T�caret� Anon�m Ş�rket� olarak tesc�l olunmuştur. Ş�rket’�n unvan değ�ş�kl�ğ� 15.02.2019 
tar�h�nde Fet�h Döv�z ve Kıymetl� Madenler Yetk�l� Müessese Anon�m Ş�rket� olarak tesc�l ed�ld�ğ� �lan olunmuştur. 
 
Fet�h Döv�z, standartları ve saflık dereceler� T.C. Haz�ne Müsteşarlığınca bel�rlenen kıymetl� madenlerle �lg�l� olarak 
yönetmel�klerde ve Borsa �ç yönetmel�ğ�nde bel�rlenen esaslar çerçeves�nde kend� nam ve hesabına başkası nam ve 
hesabına kend� namına başkası hesabına aracılık amacıyla kıymetl� maden alım ve satımı �le t�car� faal�yete �ş� �le �şt�gal 
etmekted�r. 
 
Fet�h Döv�z’�n ana faal�yet konuları �çer�s�nde kayd� para har�ç yabancı paraları alıp ve satmak, daha küçük ve daha büyük 
küpürlerle ayrı c�ns para kayd� har�ç yabancı paralarla değ�şt�rmek, Merkez Bankasınca tesp�t ed�len usul ve esaslar 
çerçeves�nde döv�zl�  nak�t çekler� satın almak, Darphane ve Damga Matbaası, Genel Müdürlüğü tarafından üret�len basılı 
altınlar (m�ll� z�ynet ve meşkuk ve benzer�) �le b�r k�logramdan küçük bar veya külçe şekl�ndek� standart �şlenmem�ş 
altınların alım satımını yapmak, aynı �ş günü �çer�s�nde transfer emr�n�n ver�lmes� veya �şleme konu f�z�k� tesl�matın 
yapılması şartıyla; bankalar, yetk�l� müesseseler ve müşter�ler�yle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı 
para almak, satmak ve ayrı c�ns yabancı paralarla değ�şt�rmek, borsaya üye olmak kaydıyla, �lg�l� yönetmel�k ve mevzuat 
hükümler� çerçeves�nde kıymetl� taşlar �le standart ve standart dışı �şlenmem�ş kıymetl� madenler�n �thal�n�, �hracını ve 
Borsada sürdürülmekte olan kıymetl� maden ve taşlara �l�şk�n �şlemler� yapmak, aynı �ş günü �çer�s�nde transfer emr�n�n 
ver�lmes� veya �şleme konu f�z�k� tesl�matın yapılması şartıyla; bankalar, yetk�l� müesseseler ve müşter�ler�yle transfer 
gerçekleşt�reb�len kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve aynı c�ns yabancı paralarla değ�şt�rmek, elektron�k 
para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının tems�lc�s� olarak faal�yet göstermek, bakanlıkça �z�n ver�lmes� hal�nde merkez 
ve/veya şube adresler� �le uygun görülen d�ğer yerlerde para mak�neler� aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna �l�şk�n 
�şlemler� yapmak, tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 b�n ABD Dolarına kadar ön ödemel� kartlar aracılığıyla 
yabancı para alım satımı yapmak, Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslar dah�l�nde Bakanlıktan  �z�n alınması şartıyla, yurt 
dışına maden� yabancı para veya Türk L�rası banknot sevk�yatı gerçekleşt�rmek, Bakanlıkça uygun görülen d�ğer faal�yetler� 
gerçekleşt�rmekt�r. 
 
Ş�rket, Türk�ye’de kayıtlı olup t�car� s�c�le kayıtlı Yen�bosna Merkez Mah. Lad�n Sok. Kuyumcukent Atölye Bloğu No: 
4/1123 Bahçel�evler / İSTANBUL merkez adres�nde faal�yette bulunmaktadır. 
 
31.12.2019 tar�h� �t�barıyla, Ş�rket’�n h�sseler�n�n çoğunluğunu el�nde bulunduran h�ssedarlar ve h�sse oranları aşağıdak� 
g�b�d�r:  
 

  % Pay  
  
ARARAT MİRAŞOĞLU %100,00 

 
 
31 Aralık 2019 tar�h� �t�barıyla Ş�rket’�n bünyes�nde �st�hdam ed�len personel sayısı 8’d�r (31 Aralık 2018: 10).   
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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ 
MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

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

 

 
DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
Şirket’in finansal tabloları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 
uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. 
 

Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 
vergi mevzuatı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır.Finansal 
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak 
Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS 
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
 
Şirket’in ilişikteki finansal tabloları KGK’nın yayımlamış olduğu “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde 
belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
Finansal tabloların onaylanması 
Şirket’in 31.12.2019 tarihleri itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları,Yönetim Kurulu tarafından 24.06.2020 tarihinde 
onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, finansal tabloların 
yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir. 
 
2.2 İşletmenin sürekliliği 
Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. 
 
2.3 Para ölçüm ve raporlama birimi 

Finansal tablolar şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. 

 
2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi 
Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum 
tablosu ile 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu 31 Aralık 2018 tarihinde sona 
eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait nakit akış tablosu ve 
özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait ilgili dönem finansal tablolar ile 
karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle 
karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 
 
2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler 
Şirket cari yılda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ve TMSK’ nin Türkiye Finansal Raporlama Yorumları 
Komitesi (TFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan yıla ait dönemler için geçerli olan yeni ve 
revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Şirket’ in finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve 
yorumları uygulamıştır. 
 
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 
TFRS 16 – Kiralama İşlemleri 
KGK Nisan 2018’de TFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve 
finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında 
bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş 
olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. TFRS 16 ve TMS 17 ile ilgili Yorumların 
yerine geçecek olup, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
 
Kiracılar, bu standardı kısa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha kısa olan kiralamalar) veya dayanak varlığın düşük 
değerli olduğu kiralamalara (örneğin kişisel bilgisayarlar, bazı ofis ekipmanları, vb.) uygulamama istisnasına sahiptir. 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri 
üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve aynı tarih itibarıyla ilgili kullanım hakkı varlığını da kayıtlarına alarak kira 
süresi boyunca amortismana tabi tutar. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi 
durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kiracının 
alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiracı, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanım hakkı varlığının 
amortisman giderini ayrı olarak kaydetmelidir. 
 
Kiracının, belirli olayların gerçekleşmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz konusudur (örneğin 
kiralama süresindeki değişiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks veya orandaki değişimler nedeniyle 
değişikliğe uğraması, vb.). Bu durumda kiracı, kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçüm etkisini kullanım hakkı varlığı 
üzerinde bir düzeltme olarak kaydeder. 
 
Şirket’in genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 
 
2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 
 
TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”da yapılan değişiklikler 
KGK Aralık 2017’de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında değişikliklerini yayınlamıştır. 
Söz konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımın bir parçasını oluşturan iştirak veya iş ortaklığındaki 
uzun vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları uygulayan işletmeler için açıklık getirmektedir. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca muhasebeleştirilen 
iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu değişiklikle KGK, TFRS 9’un sadece şirketin 
özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği yatırımları kapsam dışında bıraktığına açıklık getirmektedir. İşletme, 
TFRS 9’u, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak ve iş ortaklıklarındaki net yatırımın 
bir parçasını oluşturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere iştirak ve iş ortaklıklarındaki diğer yatırımlara 
uygulayacaktır. 
 
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 
 
Şirket’ in, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 
 
TFRYK 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler 
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “TMS 12 Gelir Vergileri”nde yer alan 
muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir. Gelir vergisi muameleleri 
konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum: 
 

a. işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini; 
b. işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu varsayımları; 
c. işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını, 

kullanılmamış vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve 
d. işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır.  

 
Şirket’in genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi 
KGK Ocak 2019’da aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları’nın 2015-2017 dönemine ilişkin yıllık 
iyileştirmelerini yayınlamıştır: 
 

 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar  
TFRS 3’teki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, 
ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. TFRS 11’deki 
değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili 
işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık getirmektedir. 
 

 TMS 12 Gelir Vergileri 
Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi etkilerinin, vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar 
veya zararda muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. 
 

 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 
Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmaların 
bulunması durumunda, ilgili borcun şirketin genellikle genel borçlanmalarındaki aktifleştirme oranını belirlerken 
borçlandığı fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık getirmektedir. 
 
Değişiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. 
 
Şirket’in genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 
 
2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 

 
Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (TMS 19 Değişiklikler) 
KGK Ocak 2019’de TMS 19 Değişiklikler “Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme”’yi yayınlamıştır. 
 
Değişiklik; planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme gerçekleştikten sonra yıllık hesap döneminin kalan 
kısmı için tespit edilen hizmet maliyetinin ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal varsayımları kullanarak hesaplanmasını 
gerektirmektedir. 
 
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. 
 
Şirket’in genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (TFRS 9 Değişiklik) 
Bazı erken ödenebilir finansal varlıkların işletme tarafından itfa edilmiş maliyetinden ölçülebilmeleri için TFRS 9 Finansal 
Araçlar’da ufak değişiklikler yayınlamıştır. TFRS 9’u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun 
değer değişimi kar veya zarar yansıtılan varlık olarak ölçmektedir. Değişikliklerin uygulanması ile belirli koşulların 
sağlanması durumunda, işletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiş maliyetinden 
ölçebilmektelerdir. 
 
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. 
 
Şirket’in genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
a) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan 
standartlar: 
 
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve 
Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi 
belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek 
gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
 
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları 
Değişiklik 
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2017’de 
TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken 
uygulamaya halen izin vermektedir. 
 
Şirket, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 
 
TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni 
bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin 
güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan 
bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
 
Şirket, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 
 
2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 
 
b) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış 
fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar: 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından 
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve 
değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını 
oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır. 
 
İşletmenin tanımlanması (TFRS 3 Değişiklikleri) 
KGK Mayıs 2019’da TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’inde yer alan işletme tanımına ilişkin değişiklikler yayımlamıştır. Bu 
değişikliğin amacı, bir işletmenin işletme birleşimi olarak mı yoksa bir varlık edinimi olarak mı muhasebeleştirileceğini 
belirlemeye yardımcı olmaktadır. 
 
Değişiklikler aşağıdaki gibidir: 
 

 İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi; 
 Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması; 
 İşletmelerin edinme sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı uygulama rehberi eklenmesi; 
 İşletmenin ve çıktıların tanımlarını sınırlandırmak; ve 
 İsteğe bağlı bir gerçeğe uygun değer konsantrasyon testi yayımlamak. 

 
Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. 
 
Önemliliğin Tanımı (TMS 1 ve TMS 8 Değişiklikleri) 
Haziran 2019’da KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” ve “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar” standartlarında değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin amacı, “önemlilik” tanımını standartlar 
arasında uyumlu hale getirmek ve tanımın belirli kısımlarını açıklığa kavuşturmaktır. Yeni tanıma göre, bilginin saklanması, 
hatalı olması veya verilmemesi durumunda finansal tabloların birincil kullanıcıların bu tablolara dayanarak verdikleri 
kararları etkileyebileceği varsayılabilirse, bilgi önemlidir. Değişiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine, büyüklüğüne veya 
her ikisine bağlı olacağını açıklamaktadır. Şirketler bilginin tek başına veya başka bilgiler ile birlikte kullanıldığında finansal 
tablolar üzerinde ki etkisinin önemliliği değerlendirmek ile yükümlüdür. 
 
Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Şirket, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 
 
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’deki Değişiklikler-Gösterge Faiz Oranı Reformu 
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere TFRS 9 ve TMS 
39’da gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak dört temel konuda kolaylaştırıcı uygulamalar sağlanmıştır. Bu uygulamalar 
riskten korunma muhasebesi ile ilgili olup, özetle; 
 

 İşlemlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmasına ilişkin hüküm, 
 İleriye yönelik değerlendirmeler, 
  Geriye dönük değerlendirmeler ve 
 Ayrı olarak tanımlanabilir risk bileşenleridir. 

 
TFRS 9 ve TMS 39’da yapılan değişikliğe ilişkin uygulanan istisnaların, TFRS 7’deki düzenleneme uyarınca finansal 
tablolarda açıklanması amaçlanmaktadır. 
 
Şirket’in , genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 
 
2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 
 
TMS 1’deki değişiklikler – Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması 
23 Ocak 2020'de TMSK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2022 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin 
uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe 
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
 
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
2.6 Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler 
 

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, geçiş 
hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı 
değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki 
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem 
değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
TFRS 16 – Kiralama İşlemleri 
KGK Nisan 2018’de TFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve 
finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında 
bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş 
olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. TFRS 16 ve TMS 17 ile ilgili Yorumların 
yerine geçecek olup, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
 
Kiracılar, bu standardı kısa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha kısa olan kiralamalar) veya dayanak varlığın düşük 
değerli olduğu kiralamalara (örneğin kişisel bilgisayarlar, bazı ofis ekipmanları, vb.) uygulamama istisnasına sahiptir. 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri 
üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve aynı tarih itibarıyla ilgili kullanım hakkı varlığını da kayıtlarına alarak kira 
süresi boyunca amortismana tabi tutar. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi 
durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kiracının 
alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiracı, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanım hakkı varlığının 
amortisman giderini ayrı olarak kaydetmelidir. 
 
Kiracının, belirli olayların gerçekleşmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz konusudur (örneğin 
kiralama süresindeki değişiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks veya orandaki değişimler nedeniyle 
değişikliğe uğraması, vb.). Bu durumda kiracı, kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçüm etkisini kullanım hakkı varlığı 
üzerinde bir düzeltme olarak kaydeder. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 
 
2.7 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço 
tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını 
belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. 
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna 
yansıtılmaktadırlar. 
 
F�nansal tablolara yansıtılan tutarlar üzer�nde öneml� derecede etk�s� olab�lecek yorumlar ve b�lanço tar�h�nde var olan veya 
�ler�de gerçekleşeb�lecek tahm�nler�n esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlend�rmeler: 
 
- D�pnot 3’te bel�rt�len muhasebe pol�t�kası gereğ�nce, madd� ve madd� olmayan varlıklar elde etme mal�yetler�nden 
b�r�km�ş amort�sman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonrak� net değer� �le göster�lmekted�r. Amort�sman, madd� 
varlıkların faydalı ömürler� baz alınarak doğrusal amort�sman yöntem� kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler 
yönet�m�n en �y� tahm�nler�ne dayanır, her b�lanço tar�h�nde gözden geç�r�l�r ve gerek�rse değ�ş�kl�k yapılır. 
 
- Kıdem tazm�natı, �skonto oranları, gelecektek� maaş artışları ve personel dev�r hızı g�b� aktüeryal varsayımlar kullanılarak 
bel�rlenmekted�r. Tahm�nler, bu uzun vadel� planlar neden�yle ortaya çıkan öneml� bel�rs�zl�kler� �çermekted�r. (d�pnot 13) 
 

- Ertelenm�ş verg� varlıkları ve yükümlülükler�, varlıkların ve yükümlülükler�n defter değerler� ve matrahları arasındak� 
geç�c� farklılıklar �ç�n büyük ölçüde kullanılmakta olan verg� oranları kullanılarak kayda alınmıştır. Mevcut kanıta 
dayanarak, ertelenm�ş verg� varlıklarının tamamının veya b�r kısmının nakde dönüştürüleb�lecek veya dönüştürülemeyecek 
olmasının muhtemel olduğu değerlend�r�lm�şt�r. D�kkate alınan ana etkenler arasında gelecek dönem gel�rler� potans�yel�, 
öncek� yıllardan b�r�ken zararlar, gerek olması hal�nde uygulamaya sokulacak olan verg� planlama stratej�ler� ve ertelenm�ş 
verg� varlığını nakde dönüştürmek �ç�n kullanılab�lecek gel�r�n n�tel�ğ� yer almaktadır. (d�pnot 20) 
 
 
2.8 Netleştirme / Mahsup 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün 
olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, 
bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
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DİPNOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

İlişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan başlıca muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: 
 
Yabancı para işlemleri 
İşlemler Türk Lirası cinsinden kayıtlara alınmaktadır. Yabancı para işlemleri işlem tarihindeki cari kurlardan 
muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki 
kurlar esas alınarak evalüasyona tabi tutulmaktadır. Evalüasyon işleminden doğan kur farkları parasal kazanç ve kayıp 
hesabı içerisinde netleştirilmektedir. 
 
Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket tarafından kullanılan döviz kuru değerleri aşağıdaki gibidir:  
 

  31.12.2019 31.12.2018 

ABD $ 5,9402 5,2609 

EURO 6,6506 6,0280 

CHF 6,0932 5,3352 

GBP 7,7765 6,6528 

 
Maddi duran varlıklar 
Maddi varlıklar, elde etme maliyetlerinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. 
Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 
 
Maddi duran varlıkların yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi 
varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi 
varlığın maliyetine eklenmektedir. Varlığın maliyetine eklenen, söz konusu yenileme gibi aktifleştirme sonrası yapılan 
harcamalar, ekonomik ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar.  
 
Maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. 
 
Maddi duran varlıkların amortisman oranları, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak hesaplanmakta olup aşağıda 
gösterilmiştir: 
 

 Yıl 

  
Mobilya ve demirbaşlar 3-15 
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DİPNOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ, devamı 

Varlıklarda değer düşüklüğü 
Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın 
veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından 
yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir.  
 
Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir 
varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının 
tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
İlişkili taraflar 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır :  
 

a. Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:  
i. İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması 

(ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);  
ii. Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya  
iii. Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;  

b. Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;  
c. Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;  
d. Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;  
e. Tarafın, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;  
f. Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi 

bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya,  
g. Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında 

sağlanan fayda planları olması, gerekir. 
 
Stoklar 
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim 
giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre değerlenir. Maliyet 
hesaplamalarında Şirket hareketli ağırlıklı ortalama yöntemini kullanmaktadır.  
Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile 
satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net 
gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün 
oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden 
olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu 
kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü 
tutarı ile sınırlıdır. 
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DİPNOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ, devamı 

Gelirlerin kaydedilmesi 
Mal veya hizmet devri taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, mal veya hizmetlerin kontrolünün 
müşterilerin eline geçtiğinde muhasebeleştirilir. 
 
Şirket, satışı yapılan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değerlendirirken, 
 

a. Şirket’in mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği, 
b. Müşterinin mal veya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği, 
c. Mal veya hizmetin zilyetliğinin devri, 
d. Müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere sahipliği, 
e. Müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi koşullarını dikkate alır. 

 
Şirket, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya 
hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen 
bedelde önemli bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme yapmamaktadır. Diğer taraftan, hasılatın içerisinde önemli 
bir finansman unsuru bulunması durumunda, hasılat değeri gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde 
yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili 
dönemlere kaydedilir. 
 
Kısa vadel� k�ralamalar ve dayanak varlığın düşük değerl� olduğu k�ralamalar 
Ş�rket, kısa vadel� k�ralama kayıt muaf�yet�n�, kısa vadel� genel müdürlük of�s k�ralama, otobüs park alanları k�ralama 
sözleşmeler�ne uygulamaktadır (yan�, başlangıç tar�h�nden �t�baren 12 ay veya daha kısa b�r k�ralama süres� olan ve b�r satın 
alma ops�yonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerl� varlıkların muhasebeleşt�r�lmes� muaf�yet�n�, k�ra bedel�n�n 
düşük değerl� olduğu düşünülen of�s ek�pmanlarına da uygulamaktadır. Kısa vadel� k�ralama sözleşmeler� ve düşük değerl� 
varlıkların k�ralama sözleşmeler�, k�ralama süres� boyunca doğrusal yönteme göre g�der olarak kayded�l�r. 
 
Faiz geliri 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini 
söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Ticari 
işlemlere ilişkin faiz gelir ve kur farkı gelirleri, esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak muhasebeleştirilmektedir. 
 
Vergilendirme 
Vergi gideri / (geliri) cari dönem vergi giderinden / (gelirinden) ile ertelenmiş vergi giderinden / (gelirinden) oluşmaktadır. 
Kurumlar Vergisi yükümlülüğü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak 
düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi göz önünde bulundurulmuştur. 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından 
(ileride vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi oranı 
üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması 
beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki 
veriler ışığında gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde 
azaltılmaktadır. 
 
Netleşt�rme/Mahsup 
İçer�k ve tutar �t�barıyla öneml�l�k arz eden her türlü kalem, benzer n�tel�kte dah� olsa, f�nansal tablolarda ayrı göster�l�r. 
Öneml� olmayan tutarlar, esasları ve fonks�yonları açısından b�rb�r�ne benzeyen kalemler �t�barıyla toplanarak göster�l�r. 
Varlık ve yükümlülükler, gerekl� kanun� hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükler� net olarak değerlend�rmeye n�yet 
olması veya varlıkların elde ed�lmes� �le yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�n�n eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 
göster�l�rler. 
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DİPNOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ, devamı 

Çalışanlara sağlanan faydalar 
Kıdem tazminatı karşılığı 
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki 
sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço 
tarihi itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların 
emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal 
tablolarda yansıtılmıştır. 
 
Karşılıklar 
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme 
olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda 
muhasebeleştirilmektedir. 
 
Ticari alacaklar / borçlar 
Doğrudan bir borçluya/alıcıya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar, etkin faiz 
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa 
vadeli ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.  
 
Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı 
ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili 
mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dâhil olmak üzere tüm nakit akışlarının, 
oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar 
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 
 
Yabancı para çevrimi  
Yabancı para işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu tür işlemlerden ve 
yabancı para cinsinden olan parasal varlıkların ve yükümlülüklerin yıl sonu kurlarıyla çevriminden doğan yabancı para 
çevrim gelir ve giderleri, kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.  
 
Borçlanmalar, nakit ve nakit benzerleri ve finansal yatırımlar ile ilgili yabancı para çevrim gelir ve giderleri kar veya zarar 
tablosunda finansal giderler başlığı altında sunulur. Diğer tüm yabancı para çevrim gelirleri ve giderleri kar veya zarar 
tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler ve esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde muhasebeleştirilmiştir.  
 
Yabancı para cinsinden gerçeğe uygun değerinden ölçülen parasal olmayan kalemler, gerçeğe uygun değerin tespit edildiği 
tarihte geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Gerçeğe uygun değerden taşınan varlıklar ve yükümlülüklerin 
çevrim farkları gerçeğe uygun değer kazanç veya kayıplarının bir parçası olarak raporlanır. 
 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan hukuki ve zımni mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük 
tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık olarak finansal tablolara 
alınır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip 
gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Şarta bağlı yükümlülük 
olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin 
muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki 
değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır. 
Şirket şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında 
güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarında göstermektedir. 
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DİPNOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ, devamı 

Nakit akış tablosu 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in ana faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in 
finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzerleri, nakit 
para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç ay veya üç aydan daha az olan, hemen nakde 
çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli 
yatırımlardır. Nakit akım tablosunun fonksiyonel para biriminden sunum para birimine çevriminden kaynaklanan farklar 
nakit akım tablosunda çevrim farkı olarak gösterilmektedir. 
 
Pay başına kazanç 
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine 
bölünmesi ile tespit edilir. Pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz 
hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınması suretiyle elde edilir (dipnot 22). 
 
Raporlama tarihinden sonraki olaylar 
Şirket, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan 
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, 
finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde finansal tablo dipnotlarında 
açıklanır. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek 
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
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DİPNOT 4 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

  31.12.2019 31.12.2018 
   
Kasa 2.356.579 311.709 
Bankalar   
 - Vadesiz mevduat 59.664 79.561 
 - Vadeli mevduat (*) 10.797 25.000 
   

Nakit akım tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzerleri 2.427.040 416.270 

 
(*) Ş�rket’�n vadel� mevduat hesapları TL c�ns�nden olup 31.12.2019 dönem� �ç�n fa�z oranı %11,3’tür. (31.12.2018: %20) 
 
31.12.2019 ve 31.12.2018 tar�h� �t�barıyla bankalara �l�şk�n detay b�lg� aşağıdak� g�b�d�r ; 
 
   
TL 70.461 104.561 
   

 70.461 104.561 

 
 
DİPNOT 5 – DİĞER BORÇLAR 
 
Kısa vadeli diğer borçlar   
İlişkili taraflara diğer borçlar, dipnot 21.a 3.274 5.788.652 
Ödenecek vergi ve fonlar 57.687 50.456 
Diğer çeşitli borçlar 55.678 60.153 
     

 Toplam 116.639 5.899.261 
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DİPNOT 6 – STOKLAR 
 
 31.12.2019 31.12.2018 
   
Ticari mallar  10.312.094 12.357.713 
   

 10.312.094 12.357.713 
 

31.12.2019 ve 31.12.2018 tar�h� �t�barıyla t�car� mallara �l�şk�n detay b�lg� aşağıdak� g�b�d�r ; 
 
 31.12.2019 31.12.2018 
   
ABD$ 2.437.742 8.048.156 
EURO 6.310.586 1.099.481 
Altın stokları 1.376.388 2.924.182 
Diğer 187.378 285.894 
   

Toplam 10.312.094 12.357.713 

 

Şirket’in yabancı para stoklarının bir kısmı bankada satışa hazır olarak bulunmaktadır. Bu tutarlara ilişkin detaylı bilgi 

aşağıdaki gibidir; 

 31.12.2019 31.12.2018 
   
Bankada bulunan ABD$ para stokları 1.706.749 8.048.156 
Bankada bulunan EURO para stokları 1.699.476 1.060.493 
Bankada bulunan diğer para biriminden stoklar 53.162 -- 
   

Toplam 3.459.387 9.108.649 

 

DİPNOT 7– MADDİ DURAN VARLIKLAR 

  
01.01.2019 İlaveler 31.12.2019 

    

Maliyet    
Mobilya ve demirbaşlar 12.541 17.941 30.482 
       

 12.541 17.941 30.482 
    
Birikmiş amortisman (-)    
Mobilya ve demirbaşlar 3.016 5.006 8.022 
        

 3.016 5.006 8.022 
    

Net kayıtlı değer 9.525  22.460 
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DİPNOT 7– MADDİ DURAN VARLIKLAR, devamı 

  
01.01.2018 İlaveler 31.12.2018 

    

Maliyet    
Mobilya ve demirbaşlar 3.171 9.370 12.541 
     

 3.171 9.370 12.541 
    
Birikmiş amortisman (-)    
Mobilya ve demirbaşlar 1.537 1.479 3.016 
        

 1.537 1.479 3.016 
    

Net kayıtlı değer 1.634  9.525 

 
 
DİPNOT 8 – KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 
 

  
01.01.2019 İlaveler 31.12.2019 

    
Maliyet    
Binalar 540.627 -- 540.627 
      

 540.627 -- 540.627 
Birikmiş amortisman (-)    
Binalar 53.308 53.308 106.616 
       
 53.308 53.308 106.616 
    

Net kayıtlı değeri 487.319  434.011 
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DİPNOT 8 – KULLANIM HAKKI VARLIKLARI, devamı 
 

  
01.01.2018 İlaveler 31.12.2018 

    
Maliyet    
Binalar -- 540.627 540.627 
       

 -- 540.627 540.627 
Birikmiş amortisman (-)    
Binalar -- 53.308 53.308 
       
 -- 53.308 53.308 
    

Net kayıtlı değeri --   487.319 

 
 
 
DİPNOT 9 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 
 

 31.12.2019 31.12.2018 
   
Personele borçlar 11.863 -- 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 9.035 6.165 
     

 20.898 6.165 

 
 
 
DİPNOT 10 – DİĞER VARLIKLAR 
 
Diğer dönen varlıklar   
   
Devreden KDV 56.129 48.309 
Verilen sipariş avansları 30.327 736.327 
   

 86.456 784.636 

 
 

 

 

 

+++ 
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DİPNOT 11 – FİNANSAL BORÇLAR 
 
 
  31.12.2019 31.12.2018 

   

Kiralama işlemlerinden borçlar 24.624 17.392 
   

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeye düşen kısımları 24.624 17.392 
 

 

Kiralama işlemlerinden borçlar 498.611 523.235 
   

Uzun vadeli borçlanmalar 498.611 523.235 
 

Kiralama işlemlerinden borçların vadesel dağılımı şu şekildedir; 

Kiralama işlemlerinden borçlar   
   

Bir yılı geçmeyen 24.624 17.392 
Bir yılı geçen üç yılı geçmeyen 75.949 57.699 
Üç yılı geçen dört yılı geçmeyen 121.475 97.079 
Beş yıl ve sonrası 301.187 368.457 

   

  523.235 540.627 
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DİPNOT 12 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Şarta bağlı yükümlülükler 
 

a. Teminat, rehin , ipotekler ve kefaletler (“TRİK”) 
 
Şirket tarafından verilen TRİK'ler TL 
  
31.12.2019  

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı 55.800.000 
B. Tam konsolidasyon kapsamında dâhil edilen ortaklıklar lehine vermiş 
olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin 
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- 
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı -- 
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- 
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine 
vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- 
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu 
TRİK'lerin toplam tutarı -- 
  

Toplam 55.800.000 
 

Şirket tarafından verilen TRİK'ler ABD$ TL (diğer) TL Karşılığı  
    

31.12.2018    

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı 10.000 55.800.000 55.852.609 
B. Tam konsolidasyon kapsamında dâhil edilen ortaklıklar lehine vermiş 
olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- -- -- 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin 
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- -- -- 
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı -- -- -- 
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- -- -- 
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine 
vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı -- -- -- 
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu 
TRİK'lerin toplam tutarı -- -- -- 
    
Toplam 10.000 55.800.000 55.852.609 

 
Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİK’lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2019 tarihi itibarıyla %0’dır (31.12.2018: 
%0). 
 
Şirket’in alınan kefaletlerinin hepsi TL cinsinden olup 31.12.2019 için 152.380.000 TL’dir (31.12.2018: 152.380.000). 
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DİPNOT 13 – KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 
 

  31.12.2019 31.12.2018 
   
Kıdem tazminatı karşılığı 14.482 15.028 
   

 14.482 15.028 

 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona 
erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981 tarih, 2422 sayılı ve 25.08.1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 
60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını 
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 

Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili bilanço tarihi 
itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, 31.12.2019 tarihi itibarıyla 6.730,15 TL/yıl tavanına tabidir (31.12.2018: 5.434,42 
TL/yıl).  
 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece 
uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı 
karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir düzenlendiği için, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan tam 
6.730,15 TL tavan tutarı (1 Ocak 2019: tam 6.017,60 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.  
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü 
değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış 
fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:  
 
Esas varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan 
iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün 
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla karşılıklar yıllık % 9 enflasyon oranı ve  % 12,55 
iskonto oranı varsayımına göre, % 3,35 (31.12.2018 : % 3,40)  reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  
01.01.-  

31.12.2019 
01.01.-  

31.12.2018 
   
Açılış bakiyesi, 01 Ocak 15.028 9.374 
Hizmet maliyeti 3.230 5.297 
Aktüeryal kazanç / (kayıp) (3.951) 249 
Faiz maliyeti 175 108 
   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 14.482 15.028 
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DİPNOT 14 – ÖZKAYNAKLAR 
 
a. Ödenmiş sermaye 
 
Şirket’in sermayesi 12.000.000 TL’dir (31.12.2018: 7.000.000 TL). Sermayenin her birinin nominal değeri 1.000 TL olmak 
üzere ve denetim tarihi itibarıyla 12.000 adet hisseye bölünmüş şekildedir (31.12.2018: 7.000 adet). 
 
Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket’in hissedarları ve pay oranları aşağıdaki gibidir: 

 
 Ortaklık oranları % Tutar 
     
  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 
     
Ararat MİRAŞOĞLU %100 %100 12.000.000 7.000.000 

     

 %100 %100 12.000.000 7.000.000 

 
Ödenmiş sermayenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 
01.01.2019  31.12.2019 

  Tutar Oran Değişim Tutar Oran 
      

Ararat Miraşoğlu 7.000.000 %100 5.000.000 12.000.000 %100 

      

 7.000.000 %100 5.000.000 12.000.000 %100 

 

b.Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu 

Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonunun hareketleri aşağıdaki gibidir; 

 
 

01.01.- 
31.12.2019 

 01.01.-    
31.12.2018 

   
01 Ocak (1.259) (1.065) 
Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu 3.951 (249) 
Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu vergi geliri / (gideri), dipnot 20.b (869) 55 
   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 1.823 (1.259) 
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DİPNOT 15– HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

  
01.01.- 

31.12.2019 
 01.01.-    

31.12.2018 
   
Yurt içi satış geliri 7.801.151.137 5.619.874.626 
   

Brüt satış geliri 7.801.151.137 5.619.874.626 

   
Satış iadeleri (-) -- -- 
   

Hasılat 7.801.151.137 5.619.874.626 

   
Satışların maliyeti (-) (7.799.430.300) (5.618.818.518) 
   

Brüt kar 1.720.837 1.056.108 

 
 
DİPNOT 16 –NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti, genel yönetim giderleri ve pazarlama satış dağıtım giderlerinin toplamıdır. 
 

 
01.01.- 

31.12.2019 
 01.01.-    

31.12.2018 
   
Satışların maliyeti (-) 7.799.430.300 5.618.818.518 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 524.944 190.664 
Genel yönetim giderleri (-) 748.730 571.739 
   

  7.800.703.974 5.619.580.921 

 
01 Ocak- 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak- 31 Aralık 2018 dönemlerine ait genel yönetim giderlerinin ve pazarlama satış dağıtım 
giderlerinin niteliklerine göre detayı aşağıdaki gibidir; 
 

 
01.01.- 

31.12.2019 
 01.01.-    

31.12.2018 
   
İşçi ve personel giderleri 324.094 274.245 
Danışmanlık giderleri 45.837 27.004 
Amortisman giderleri 58.314 54.787 
Komisyon giderleri 513.367 190.593 
Ofis giderleri 35.027 45.411 
Motorlu taşıt giderleri 2.110 2.119 
Vergi gideri 242.851 83.209 
Diğer giderler 52.074 85.035 
   

  1.273.674 762.403 

 
 
 
 
 
 



28 
 

FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ 
MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

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

 

 
DİPNOT 17 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER 
 

 
01.01.- 

31.12.2019 
 01.01.-    

31.12.2018 
   
Teşvik gelirleri 7.840 8.648 
Yuvarlama farkları 8.420 1.373 
   

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 16.260 10.021 

 
 
 
DİPNOT 18 – FİNANSMAN GELİRLERİ 
 
Mevduat faiz gelirleri 3.969 5.596 
   

 3.969 5.596 

 
 
 
DİPNOT 19 – FİNANSMAN GİDERLERİ 
 
Kullanım hakkı varlıklarına ilişkin faiz giderleri 59.108 60.396 
Diğer giderler 7.000 108 
   

 66.108 60.504 
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DİPNOT 20 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) Dönem karı verg� yükümlülüğü 

Türk�ye’de, kurumlar verg�s� oranı 1 Ocak 2018 tar�h�nden �t�baren %22’d�r.  

5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı 
%20’den %22’ye çıkarılmıştır. 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici 
farkların 2018-2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranıyla, 2021 ve sonraki dönemlerde vergi 
etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. 
 
Kurumlar verg�s� oranı kurumların t�car� kazancına verg� yasaları gereğ�nce �nd�r�m kabul ed�lmeyen g�derler�n �lave 
ed�lmes�, verg� yasalarında yer alan �st�sna ve �nd�r�mler�n �nd�r�lmes� sonucu bulunacak verg� matrahına uygulanır. Kar 
dağıtılmadığı takd�rde başka b�r verg� ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının temettü olarak;  

 Gerçek k�ş�lere  
 Gel�r ve Kurumlar Verg�s�’nden �st�sna veya muaf gerçek ve tüzel k�ş�lere, 
 Dar mükellef gerçek ve tüzel k�ş�lere,  
 

Dağıtılması hal�nde %15 Gel�r Verg�s� Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye �laves� hal�nde, kar dağıtımı sayılmaz 
ve stopaj uygulanmaz. 
 
Kurumlar üçer aylık mal� karları üzer�nden %22 oranında geç�c� verg� hesaplar ve o dönem� �zleyen �k�nc� ayın 17’�nc� 
gününe kadar beyan ed�p 17’nc� günü akşamına kadar öderler. Yıl �ç�nde ödenen geç�c� verg� o yıla a�t olup �zleyen yıl 
ver�lecek kurumlar verg�s� beyannames� üzer�nden hesaplanacak kurumlar verg�s�nden mahsup ed�l�r.  
 
Türk verg� mevzuatına göre beyanname üzer�nde göster�len mal� zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 
kazancından �nd�r�leb�l�rler. Ancak, mal� zararlar, geçm�ş yıl karlarından mahsup ed�lemez.  
Türk�ye’de ödenecek verg�ler konusunda verg� otor�tes� �le mutabakat sağlamak g�b� b�r uygulama bulunmamaktadır. 
Kurumlar verg�s� beyannameler� hesap dönem�n�n kapandığı ayı tak�p eden dördüncü ayın 25’�nc� günü akşamına kadar 
bağlı bulunulan verg� da�res�ne ver�l�r. Bununla beraber, verg� �ncelemes�ne yetk�l� makamlar beş yıl zarfında muhasebe 
kayıtlarını �nceleyeb�l�r ve hatalı �şlem tesp�t ed�l�rse ödenecek verg� m�ktarları değ�şeb�l�r. 
 
Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 
 

  31.12.2019 31.12.2018 
   
Kurumlar vergisi karşılığı 99.799 94.979 
Peşin ödenen vergiler (-) (98.573) (94.979) 
     
 1.226 -- 
   
Ertelenmiş vergi varlıkları 11.093 15.023 
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DİPNOT 20 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, devamı 

b) Ertelenen vergi 
Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin TMS ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların 
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
Bilanço tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları Ertelenmiş vergi yükümlülükleri Net 

  
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

       

Kıdem tazminatı karşılığı 2.679 3.006 -- -- 2.679 3.006 
Kullanım hakkı varlıklarına ilişkin düzeltmeler 6.650 11.715 -- -- 6.650 11.715 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile       
vergi matrahları arasındaki net fark  1.764 302 -- -- 1.764 302 
       

 11.093 15.023 -- -- 11.093 15.023 
       
Netleştirme (-) -- -- -- -- -- -- 
       

Ertelenmiş vergi varlığı 11.093 15.023 -- -- 11.093 15.023 
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DİPNOT 20 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, devamı 

 
Ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
  

  
01.01.- 

31.12.2019 
01.01.- 

31.12.2018 
   
Açılış bakiyesi, 01.01 15.023 2.402 
Dönem ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (3.061) 12.566 
Aktüeryal kazanç / kayıp ertelenmiş vergi etkisi, dipnot 14.b (869) 55 
   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 11.093 15.023 

 
 
DİPNOT 21 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

  31.12.2019 31.12.2018 
   
a) İlişkili taraflara diğer borçlar   
   
Ararat Miraşoğlu 3.274 5.788.652 
   

 3.274 5.788.652 

 
 
 

 
01.01.- 

31.12.2019 
01.01.- 

31.12.2018 
   
b) İlişkili taraflardan mal alımları   
   
 Harem Altın Ve Kıymetli Madenler Tic.Ltd.Şti.          696.883.402  496.069.999  
 Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.            27.528.140  242.795.739  
 Senna Kuyumculuk Ve Kıymetli Madenler San.Tic.A.Ş.            16.550.580  176.662.126  
   

 740.962.122 915.527.864 

 
 

 
01.01.- 

31.12.2019 
01.01.- 

31.12.2018 
   
c) İlişkili taraflara mal satışları   
   
 Harem Altın Ve Kıymetli Madenler Tic.Ltd.Şti.        862.923.950    1.126.932.989  
 Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.  4.963.591       254.940.289  
 Senna Kuyumculuk Ve Kıymetli Madenler San.Tic.A.Ş.          57.474.323         75.752.766  
   

 925.361.864 1.457.626.044 
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DİPNOT 22 – PAY BAŞINA KAZANÇ 
 
 
 

01.01.- 
31.12.2019 

 01.01.-    
31.12.2018 

   
Net dönem karı  298.424 166.405 
Adi hisse senedi sayısı 12.000 7.000 
   

Net dönem karı / Adi hisse senedi sayısı 24,8687 23,7721 

 
 
 
 
DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
Finansal araçlar  
 
Finansal risk yönetimi amaç ve politikaları 
Ş�rket faal�yetler�nden dolayı, borç ve sermaye p�yasası f�yatlarındak�, döv�z kurları �le fa�z oranlarındak� değ�ş�mler�n 
etk�ler� dâh�l çeş�tl� f�nansal r�skler� yönetmeye odaklanmıştır. Ş�rket r�sk yönet�m programı �le p�yasalardak� 
dalgalanmaların get�receğ� potans�yel olumsuz etk�ler�n en aza �nd�rgenmes�n� amaçlamıştır.  
 
Kredi riski 
F�nansal varlıkların sah�pl�ğ� karşı tarafın sözleşmey� yer�ne get�rmeme r�sk�n� beraber�nde get�r�r. T�car� alacaklar, Ş�rket 
yönet�m�nce geçm�ş tecrübeler ve car� ekonom�k durum göz önüne alınarak değerlend�r�lmekte ve gerekt�ğ�nde uygun 
oranda şüphel� alacak karşılığı ayrıldıktan sonra b�lançoda net olarak göster�lmekted�r. 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Alacaklar   

 Ticari alacaklar Diğer alacaklar   

 

İlişkili  
taraf 

İlişkili 
olmayan  

taraf 
İlişkili 
 taraf 

İlişkili 
olmayan  

taraf 
Bankadaki 

mevduat Diğer 
       
31.12.2019 tarihi itibarıyla maruz 
kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D) -- -- -- -- 70.461  2.356.579  
 

      
- Azami riskin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı -- -- -- 

-- -- -- 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri -- -- -- -- 70.461 2.356.579 
B. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri -- -- -- -- -- -- 
- Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
C. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 
 - Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter 
değeri) -- -- -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 
- Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
D. Bilanço dışı kredi riski içeren 
unsurlar -- -- -- -- -- -- 

 
Maruz kalınan azami kredi riskinin belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar 
dikkate alınmamıştır. 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 

 Alacaklar   

 Ticari alacaklar Diğer alacaklar   

 

İlişkili  
taraf 

İlişkili 
olmayan  

taraf 
İlişkili 
 taraf 

İlişkili 
olmayan  

taraf 
Bankadaki 

mevduat Diğer 
       
31.12.2018 tarihi itibarıyla maruz 
kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D) -- -- -- -- 104.561  311.709  
 

      
- Azami riskin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri -- -- -- -- 104.561 311.709 
B. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri -- -- -- -- -- -- 
- Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
C. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 
 - Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter 
değeri) -- -- -- -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 
- Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 
D. Bilanço dışı kredi riski içeren 
unsurlar -- -- -- -- -- -- 

 
 
Maruz kalınan azami kredi riskinin belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar 
dikkate alınmamıştır. 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 
Likidite riski 
Mevcut ve �ler�dek� muhtemel borç gereks�n�mler�n�n fonlanab�lme r�sk�, yeterl� sayıda ve yüksek kal�tedek� kred� 
sağlayıcılarının er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n sürekl� kılınması suret�yle yönet�lmekte ve Ş�rket l�k�d�te �ht�yacını kısa vadel� f�nansal 
araçlarını nakde çev�rerek örneğ�n t�car� alacakların tahs�latı �le fonlamada esnekl�ğ� sağlamaya çalışmaktadır. 
 
Ş�rket’�n b�lanço tar�hler� �t�barıyla yükümlülükler�n�n vade bazında dağılımı aşağıdak� g�b�d�r: 
 

31.12.2019 
Defter  
değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışları 
toplamı 

3 aydan 
 Kısa 

3 ay ile 12 
ay arası 

1 yıl ile 5 
yıl arası 

5 yıldan 
fazla 

       
Beklenen vadeler       
Diğer borçlar 116.639 116.639 113.365 3.274 -- -- 
        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 116.639 116.639 113.365 3.274 -- -- 

 

31.12.2019 
Defter  
değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışları 
toplamı 

3 aydan 
 kısa 

3 ay ile 
12 ay 
arası 

1 yıl ile 5 
yıl arası 

5 yıldan 
fazla 

       
Sözleşme uyarınca vadeler       
Kiralama yükükmlülükleri 523.235 523.235 5.903 18.721 197.424 301.187 
        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 523.235 523.235 5.903 18.721 197.424 301.187 
 
 

31.12.2018 
Defter  
değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışları 
toplamı 

3 aydan 
 Kısa 

3 ay ile 12 
ay arası 

1 yıl ile 5 
yıl arası 

5 yıldan 
fazla 

       
Beklenen vadeler       
Diğer borçlar 5.899.261 5.899.261 110.609 5.788.652 -- -- 
        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 5.899.261 5.899.261 110.609 5.788.652 -- -- 

 

31.12.2018 
Defter  
değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışları 
toplamı 

3 aydan 
 kısa 

3 ay ile 
12 ay 
arası 

1 yıl ile 5 
yıl arası 

5 yıldan 
fazla 

       
Sözleşme uyarınca vadeler       
Kiralama yükükmlülükleri 540.627 540.627 4.162 13.230 154.778 368.457 
        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 540.627 540.627 4.162 13.230 154.778 368.457 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 
Döviz kuru riski  
Ş�rket ağırlıklı olarak ABD$ ve EUR c�ns�nden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk L�rası’na çevr�lmes�nden 
dolayı kur değ�ş�kl�kler�nden doğan döv�z kur r�sk�ne maruz kalmaktadır. Bu r�skler, döv�z poz�syonunun anal�z ed�lmes� 
�le tak�p ed�lmekte ve sınırlandırılmaktadır.  
Ş�rket yabancı para kur r�sk�n� yabancı para varlıklarını ve yükümlülükler�n� dengel� b�r şek�lde organ�ze etmekte ve 
yükümlülükler �le varlıkların vadeler�n� ve yabancı para poz�syonlarını eşleşt�rme yoluyla yönetmekted�r.  
 
B�lanço tar�hler� �t�barıyla Ş�rket’�n yabancı para varlıklar ve borçların döv�z tutarı ve TL karşılıkları aşağıdak� g�b�d�r: 

 
31.12.2019 ABD$ EUR 

Diğer ( TL 
Değeri) 

 
TL  

 eşdeğeri 

     
1. Ticari alacaklar  -- -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka     
Hesapları dâhil) 410.380 965.415 187.378 8.935.706 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  410.380 965.415 187.378 8.935.706 
5. Ticari Alacaklar -- -- -- -- 
6a. Parasal Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
7. Diğer  -- -- -- -- 
8. Duran Varlıklar (5+6+7)  -- -- -- -- 
9. Toplam Varlıklar (4+8)  410.380 965.415 187.378 8.935.706 
10. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  -- -- -- -- 
14. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  -- -- -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  -- -- -- -- 
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden Türev 
araçların      
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- -- 
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)     
Pozisyonu (9-18+19) 410.380 965.415 187.378 8.935.706 
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /     
(Yükümlülük) Pozisyonu     
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  410.380 965.415 187.378 8.935.706 
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal     
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- 
23. İhracat -- -- -- -- 
24. İthalat  -- -- -- -- 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 

 
31.12.2018 ABD$ EUR 

Diğer ( TL 
Değeri) 

 
TL  

 eşdeğeri 

     
1. Ticari alacaklar  -- -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka     
Hesapları dâhil) 1.530.853 182.523 285.894 9.433.532 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  1.530.853 182.523 285.894 9.433.532 
5. Ticari Alacaklar -- -- -- -- 
6a. Parasal Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
7. Diğer  -- -- -- -- 
8. Duran Varlıklar (5+6+7)  -- -- -- -- 
9. Toplam Varlıklar (4+8)  1.530.853 182.523 285.894 9.433.532 
10. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  -- -- -- -- 
14. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  -- -- -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  -- -- -- -- 
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden Türev 
araçların      
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- -- 
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)     
Pozisyonu (9-18+19) 1.530.853 182.523 285.894 9.433.532 
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /     
(Yükümlülük) Pozisyonu     
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  1.530.853 182.523 285.894 9.433.532 
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal     
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- 
23. İhracat -- -- -- -- 
24. İthalat  -- -- -- -- 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 
Döviz pozisyonu ile ilgili olarak duyarlılık testi aşağıdaki gibidir: 
 

 Kar / Zarar Özkaynaklar 

     

31.12.2019 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın 

değer 
kaybetmesi 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın 

değer 
kaybetmesi 

     
ABD$'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
ABD$ net varlık / yükümlülüğü 243.774 (243.774) 243.774 (243.774) 
ABD$ riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
     
ABD$ net etki 243.774 (243.774) 243.774 (243.774) 
     
EUR'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
EUR'nun net varlık / yükümlülüğü 631.059 (631.059) 631.059 (631.059) 
EUR riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

     
EUR net etki 631.059 (631.059) 631.059 (631.059) 

     

Toplam etki 874.833 (874.833) 874.833 (874.833) 

 

 Kar / Zarar Özkaynaklar 

     

31.12.2018 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın 

değer 
kaybetmesi 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın 

değer 
kaybetmesi 

     
ABD$'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
ABD$ net varlık / yükümlülüğü 804.816 (804.816) 804.816 (804.816) 
ABD$ riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
     
ABD$ net etki 804.816 (804.816) 804.816 (804.816) 
     
EUR'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
EUR'nun net varlık / yükümlülüğü 109.948 (109.948) 109.948 (109.948) 
EUR riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

     
EUR net etki 109.948 (109.948) 109.948 (109.948) 

     

Toplam etki 914.764 (914.764) 914.764 (914.764) 
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DİPNOT 23 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 
 
Sermaye risk yönetimi 
Ş�rket sermaye yönet�m�nde, b�r yandan faal�yetler�n�n sürekl�l�ğ�n� sağlamaya çalışırken, d�ğer yandan da borç ve özkaynak 
denges�n� en ver�ml� şek�lde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemekted�r. 
 
Ş�rket’�n sermaye mal�yet� �le b�rl�kte her b�r sermaye sınıfıyla �l�şk�lend�r�len r�skler üst yönet�m tarafından değerlend�r�l�r. 
Üst yönet�m değerlend�rmeler�ne dayanarak, sermaye yapısını yen� borç ed�n�lmes� veya mevcut olan borcun ger� 
ödenmes�yle olduğu kadar, temettü ödemeler�, yen� h�sse �hracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. 
 
Finansal enstrümanların makul değeri 
Makul bedel, b�r f�nansal enstrümanın zorunlu b�r satış veya tasf�ye �şlem� dışında �stekl� taraflar arasındak� b�r car� �şlemde, 
el değ�şt�reb�leceğ� tutar olup; eğer varsa oluşan b�r p�yasa f�yatı �le en �y� şek�lde bel�rlen�r.  
 
F�nansal enstrümanların tahm�n� makul bedeller�, Ş�rket tarafından mevcut p�yasa b�lg�ler� ve uygun değerleme metotları 
kullanılarak tesp�t ed�lm�şt�r. Ancak, makul bedel� bel�rlemek �ç�n p�yasa ver�ler�n�n yorumlanmasında tahm�nler gerekl�d�r. 
Buna göre, burada sunulan tahm�nler, Ş�rket’�n b�r güncel p�yasa �şlem�nde elde edeb�leceğ� tutarları göstermeyeb�l�r. 
 
Aşağıdak� yöntem ve varsayımlar, makul değer� bel�rleneb�len f�nansal enstrümanların makul değer�n�n tahm�n�nde 
kullanılmıştır: 
 
Parasal varlıklar 
Yılsonu kurlarıyla çevr�len döv�z c�ns�nden olan bak�yeler�n makul değerler�n�n, kayıtlı değerler�ne yakın olduğu 
öngörülmekted�r.  
 
Nak�t ve nak�t benzer� değerler dâh�l mal�yet değer�nden göster�len f�nansal varlıkların kayıtlı değerler�n�n, kısa vadel� 
olmaları neden�yle makul değerler�ne eş�t olduğu öngörülmekted�r. 
 
T�car� alacakların kayıtlı değerler�n�n, �lg�l� değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değer� yansıttığı öngörülmekted�r. 
 
F�nansal varlıkların makul değer�n�n �lg�l� varlıkların kayıtlı değerler�ne yaklaştığı kabul ed�l�r. 
 
Parasal borçlar 
Banka kred�ler� ve d�ğer parasal borçların makul bedeller�n�n, kısa vadel� olmaları neden�yle kayıtlı değerler�ne yakın 
olduğu öngörülmekted�r. 
 
T�car� borçlar makul değerler� üzer�nden göster�lm�şt�r. 
 
Döv�z c�ns�nden olan uzun vadel� kred�ler yılsonu kurundan çevr�l�r ve bundan dolayı makul bedeller� kayıtlı değerler�ne 
yaklaşır. Banka kred�ler�n�n kayıtlı değerler� �le tahakkuk etm�ş fa�zler�n�n makul değerlere yaklaştığı tahm�n ed�lmekted�r.           
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DİPNOT 24 – FAALİYET BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Döviz işlemlerinde aylık olmak üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı’na yapılna bildirimleri mevcuttur. Aşağıda bu 
bildirimleri mevcuttur. Aşağıda bu bildirimler aylar itibariyle dağılımı mevcuttur. 
 
 

2019 
ALIŞLAR ABD$ 

TL 
KARŞILIĞI EURO 

TL 
KARŞILIĞI DİĞER 

TL 
KARŞILIĞI 

Ocak 31.473.590 169.088.958 4.321.511 26.331.762 1.055.599 5.567.654 
Şubat 32.731.662 172.718.551 2.784.444 16.661.985 1.620.592 8.567.750 
Mart 54.420.207 296.936.421 6.018.128 37.327.331 3.331.624 18.738.722 
Nisan 50.540.806 291.012.743 13.873.860 90.084.220 952.348 5.641.714 
Mayıs 32.441.869 193.806.165 11.565.090 77.786.172 800.896 4.691.011 
Haziran 37.442.039 216.619.775 5.563.047 36.510.096 1.843.187 10.600.172 
Temmuz 19.550.689 110.997.985 3.546.065 22.515.262 2.006.523 11.170.313 
Ağustos 14.297.421 79.891.738 2.508.505 15.540.852 1.909.021 11.091.221 
Eylül 182.110.676 182.110.676 1.119.010 7.022.424 1.479.630 8.367.608 
Ekim 124.385.322 718.612.066 2.221.623 14.162.952 1.881.489 10.785.256 
Kasım 20.194.758 20.194.758 2.112.241 13.375.275 910.021 5.220.159 
Aralık 29.491.238 173.741.456 1.553.502 10.113.504 967.127 5.740.871 
Toplam 629.080.277 2.625.731.292 57.187.026 367.431.835 18.758.057 106.182.451 

 
 

2019 
SATIŞLAR ABD$ 

TL 
KARŞILIĞI EURO 

TL 
KARŞILIĞI DİĞER 

TL 
KARŞILIĞI 

Ocak 32.389.613 174.087.011 4.022.557 24.564.748 1.041.207 5.491.743 
Şubat 32.749.937 172.999.572 2.646.153 15.830.182 1.540.557 8.144.619 
Mart 52.471.707 285.109.073 6.439.908 39.804.906 948.231 5.333.325 
Nisan 52.602.601 303.025.350 13.468.410 87.416.926 3.197.453 18.941.714 
Mayıs 32.598.180 196.988.541 11.987.449 80.931.661 1.678.680 9.832.364 
Haziran 35.717.555 206.658.409 5.626.138 37.140.495 1.816.392 10.446.070 
Temmuz 18.859.302 106.696.843 3.379.814 21.474.886 2.261.057 12.587.303 
Ağustos 14.153.960 79.209.993 2.608.219 16.242.765 2.037.545 11.837.933 
Eylül 181.780.281 1.034.602.512 1.073.890 6.768.292 1.548.796 8.758.751 
Ekim 124.699.208 720.375.539 2.145.483 13.773.505 1.656.231 9.494.015 
Kasım 20.454.813 117.463.978 2.080.061 13.189.865 1.073.402 6.157.356 
Aralık 31.714.082 186.947.554 1.426.050 9.272.129 1.062.096 6.304.606 
Toplam 630.191.239 3.584.164.375 56.904.132 366.410.360 19.861.647 113.329.799 
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DİPNOT 24 – FAALİYET BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ,devamı 
 

2018 
ALIŞLAR ABD$ 

TL 
KARŞILIĞI EURO 

TL 
KARŞILIĞI DİĞER 

TL 
KARŞILIĞI 

Ocak 65.034.426 245.285.449 13.047.874 60.233.535 623.038 2.353.092 
Şubat 48.814.953 184.469.888 7.539.098 35.284.450 885.845 3.349.028 
Mart 74.105.354 289.779.146 10.009.206 47.973.325 -- 4.868.576 
Nisan 60.364.154 244.655.610 10.912.027 54.446.468 1.079.161 4.371.251 
Mayıs 53.770.346 238.134.188 14.887.228 78.110.091 796.878 3.570.176 
Haziran 57.635.009 266.962.231 13.777.080 74.671.871 1.060.671 4.834.012 
Temmuz 58.079.713 276.180.809 24.321.445 135.285.440 739.915 3.611.972 
Ağustos 63.175.994 370.169.719 12.871.230 82.410.122 1.665.791 10.664.063 
Eylül 24.912.211 157.277.521 11.645.292 85.361.430 2.072.597 12.406.570 
Ekim 27.459.336  161.545.249 7.186.368 49.244.605 1.589.111 8.766.172 
Kasım 24.601.454 130.987.369 3.291.269 19.835.199 599.630 3.094.873 
Aralık 35.144.340 186.338.593 7.782.615 47.121.720 615.455 3.235.635 
Toplam 593.097.290 2.751.785.772 137.270.732 769.978.256 11.728.092 65.125.420 

  
 

2018 
SATIŞLAR ABD$ 

TL 
KARŞILIĞI EURO 

TL 
KARŞILIĞI DİĞER 

TL 
KARŞILIĞI 

Ocak 64.347.635 242.843.562 13.427.419 61.878.139 655.359 2.475.163 
Şubat 49.571.206 187.356.076 7.363.723 34.500.553 751.593 2.841.475 
Mart 74.107.988 289.868.493 9.755.085 46.772.546 -- 5.808.737 
Nisan 60.567.055 245.481.734 11.059.637 55.192.281 1.090.462 4.417.029 
Mayıs 53.061.576 234.295.807 15.189.031 79.803.616 822.634 3.685.565 
Haziran 57.150.475 265.014.566 13.845.572 74.994.424 1.020.846 4.652.507 
Temmuz 59.610.891 283.008.788 23.926.282 133.184.230 815.358 3.980.255 
Ağustos 63.077.735 370.426.482 13.393.280 85.618.293 552.254 3.535.419 
Eylül 23.926.196 150.554.605 11.671.733 85.461.482 3.085.951 18.472.505 
Ekim 27.786.280 163.607.479 7.071.367 48.469.671 1.805.281 9.958.652 
Kasım 25.021.372 133.320.028 2.893.565 17.401.714 610.818 3.152.615 
Aralık 34.052.196 181.363.673 8.132.785 49.241.271 608.509 3.199.113 
Toplam 592.280.605 2.747.141.293 137.729.479 772.518.220 11.819.065 66.179.035 

 
 
DİPNOT 25 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
2019 yılının son dönem�nde Ç�n Halk Cumhur�yet� merkezl� Cov�d 19 (Koronav�rüs) hakkında b�lg�ler gelmeye başlamış 
ve sınırlı sayıda vaka Dünya Sağlık Örgütü’ne ("DSÖ") b�ld�r�lm�şt�r. 2020 yılının �lk aylarında yayılımını uluslararası 
olarak sürdüren v�rüs, ülkem�zde de Mart ayının ortalarından �t�baren görülmüş ve ekonom�k alandak� olumsuz etk�s� 
artmaya başlamıştır. 11 Mart 2020 tar�h�nde DSÖ Koronav�rüsü Küresel Salgın �lan etm�şt�r. F�nansal tabloların onaylandığı 
tar�h �t�bar�yle durum gel�ş�m�n� devam ett�rmekte olup, Türk�ye ve uluslararası p�yasalara etk�s�n�n oldukça öneml� olacağı 
düşünülmekted�r. 
 
Ş�rket yönet�m� Koronav�rüs salgınını düzeltme gerekt�rmeyen b�lanço sonrası olaylar kapsamında değerlend�rm�ş olup; 
salgının etk�ler� �lg�l� hesaplamalara 2020 yılında dah�l ed�lecek, dolayısıyla 31 Aralık 2019 tar�h�nden sonra başlayan 
dönemlere yansıtılacaktır. 




