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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA 

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 

 

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

    

 

Dipnot 

referansları 

  

Varlıklar 

Bağımsız 

denetimden  

geçmiş 

31.12.2020 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

31.12.2019 

    

Dönen varlıklar    

Nakit ve nakit benzerleri 4 310.585 2.427.040 

Stoklar 6 22.407.817 10.312.094 

Peşin ödenmiş giderler 11 35.348 30.327  

Diğer dönen varlıklar 11 166.920 56.129 

     

Toplam dönen varlıklar  22.920.670 12.825.590 

    

Duran varlıklar    

Maddi duran varlıklar 7 15.116 22.460 

Maddi olmayan duran varlıklar 8 3.556 -- 

Kullanım hakkı varlıkları 9 380.703  434.011  

Ertelenmiş vergi varlığı 21.a 11.437  11.093  

    

Toplam duran varlıklar  410.812  467.564  

     

Toplam varlıklar  23.331.482  13.293.154  

     

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA 

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 

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

 

Dipnot 

referansları 

  

Kaynaklar 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 
31.12.2020 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 
31.12.2019 

     

Kısa vadeli yükümlülükler    

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 12 33.074 24.624 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 10 6.272 20.898 

Diğer borçlar    

  - İlişkili taraflara diğer borçlar 22.a -- 3.274  

  - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 5 243.117 113.365  

Dönem karı vergi yükümlülüğü 21.a 20.868 1.226  

    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  303.331 163.387 

     

Uzun vadeli yükümlülükler    

Uzun vadeli borçlanmalar 12 465.537 498.611 

Uzun vadeli karşılıklar    

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 23.311 14.482 

     

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  488.848 513.093 

    

Özkaynaklar    
Ödenmiş sermaye 15.a 12.000.000 12.000.000 

Pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları 15.c 9.633.709 -- 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş     

diğer kapsamlı gelir ve giderler    
-Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç / kayıpları 15.b (272) 1.823 

Geçmiş yıllar karları  614.851 316.427  

Net dönem karı   291.015  298.424  

    

Toplam özkaynaklar  22.539.303  12.616.674  

    

Toplam kaynaklar  23.331.482  13.293.154  

 
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

01.01.-31.12.2020 VE 2019 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.-

31.12.2020 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş   

   01.01.-

31.12.2019 

    

Hasılat 16 8.406.871.053 7.801.151.137  

Satışların maliyeti(-) 16 (8.403.525.685) (7.799.430.300) 

      

Brüt kar  3.345.368 1.720.837  

    

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 17 (1.980.707) (524.944) 

Genel yönetim giderleri (-) 17 (633.339) (748.730) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 18 7.802 16.260  

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 18 (54.846) -- 

    

Esas faaliyet karı   684.278  463.423  

    

Finansman gelirleri 19 4.187  3.969  

Finansman giderleri(-) 20 (296.054) (66.108) 

     

Vergi öncesi kar  392.411  401.284  

    

Dönem vergi gideri  21.a (101.150) (99.799) 

Ertelenmiş vergi geliri  21.b (247) (3.061) 

    

Net dönem karı  291.015  298.424  

    

Pay başına kazanç    

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına  kazanç 23 24,2513  24,8687  

Hisse adedi 15.a 12.000 12.000  

    

Diğer kapsamlı gelir/ (gider)     

-Aktüeryal kazanç/ (kayıp) 15.b (2.686) 3.951 

-Vergi etkisi 21.b 591  (869)  

    

Toplam kapsamlı gelir   288.920  301.507  
    

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

MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 
31.12.2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN 
YILLARA AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 

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

 

 

  

 Kar veya zararda 

yeniden 

sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer 

kapsamlı gelir ve 

giderler 
Birikmiş  

karlar / zararlar  

  
Ödenmiş  
sermaye 

Pay sahiplerinin 

ilave sermaye 

katkıları 

Aktüeryal kazanç/ 
(kayıp) 

Geçmiş  
yıllar  

karları/ (zararları) 

Net  
dönem 

karı/ ( zararı) 
Toplam  

 özkaynaklar 

01.01.2019 itibarıyla bakiye 7.000.000  -- (1.259) 444.936  166.405  7.610.082  

       
Geçmiş yıllar karlarına transfer -- -- -- 166.405  (166.405) --  

Sermaye artırımı 5.000.000  -- -- (294.914) -- 4.705.086  

Toplam kapsamlı gelir -- -- 3.082  -- 298.424  301.506  

       

01.01.2020 itibarıyla bakiye 12.000.000  -- 1.823  316.427  298.424  12.616.674  

       
Geçmiş yıllar karlarına transfer -- -- -- 298.424  (298.424) -- 

Toplam kapsamlı gelir -- 9.633.709 (2.095) --  291.015  9.922.629  

       
31.12.2020 itibarıyla bakiye 12.000.000  9.633.709 (272) 614.851 291.015  22.539.303  

       
 İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER  

YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

01.01-31.12.2020 VE 2019 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.- 

31.12.2020 

01.01.- 

31.12.2019 

    

Net dönem  karı  291.015  298.424  

    

Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler    

Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler 7 7.344 5.006  

İtfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 8 444 -- 

Kullanım hakkı varlığına ilişkin amortismanlar 9 53.308  53.308  

Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler    

Kıdem tazminatı karşılığı 14 16.570 3.230  

Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 21.b 247  3.061  

Diğer varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  (116.402) 699.726  

Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  (12.095.723) 2.045.619  

Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  126.478 (5.782.622) 

Diğer kaynaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler  (24.463) 14.039 

Dönem vergileri ile ilgili düzeltmeler  19.642 1.226 

    

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  (11.721.540) (2.658.983) 

    

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları    

Maddi duran varlıkların alım ve satımından kaynaklanan nakit çıkışları 7 -- (17.941) 

Maddi olmayan duran varlıkların alım ve satımından kaynaklanan nakit çıkışları 8 (4.000) -- 

    

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları  (4.000) (17.941) 

    

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları    

Sermaye artırımı  -- 4.705.086  

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  -- (17.392) 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  (24.624) -- 

Paylar dışındaki diğer özkaynak araçlarının ihracından kaynaklanan nakit girişleri 15.c 9.633.709 -- 

    

Finansman faaliyetlerden nakit akışları  9.609.085 4.687.694 

    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış   (2.116.455) 2.010.770  

1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzerleri  2.427.040  416.270  

    

31 Aralık itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 4 310.585 2.427.040  

 

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

MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

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

 
DİPNOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi’nin (“Şirket’’ ve/veya “Fetih Döviz”) 1998 yılında 

Maral Döviz ve Altın Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile kurulmuş olup, 11.04.2013 tarihinde unvan değişikliğine giderek 

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi olarak tescil olunmuştur. Şirket’in unvan değişikliği 15.02.2019 

tarihinde Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi olarak tescil edildiği ilan olunmuştur. 

 

Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup ticari sicile kayıtlı Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Atölye Bloğu No: 

4/1123 Bahçelievler / İSTANBUL merkez adresinde faaliyette bulunmaktadır. 

 

Fetih Döviz, standartları ve saflık dereceleri T.C. Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kıymetli madenlerle ilgili olarak 

yönetmeliklerde ve Borsa iç yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde kendi nam ve hesabına başkası nam ve 

hesabına kendi namına başkası hesabına aracılık amacıyla kıymetli maden alım ve satımı ile ticari faaliyete işi ile iştigal 

etmektedir. 

 

Fetih Döviz’in ana faaliyet konuları içerisinde kaydi para hariç yabancı paraları alıp ve satmak, daha küçük ve daha büyük 

küpürlerle ayrı cins para kaydi hariç yabancı paralarla değiştirmek, Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar 

çerçevesinde dövizli  nakit çekleri satın almak, Darphane ve Damga Matbaası, Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı 

altınlar (milli ziynet ve meşkuk ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş 

altınların alım satımını yapmak, aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın 

yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı 

para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek, borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat 

hükümleri çerçevesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve 

Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak, aynı iş günü içerisinde transfer emrinin 

verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer 

gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve aynı cins yabancı paralarla değiştirmek, elektronik 

para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek, bakanlıkça izin verilmesi halinde merkez 

ve/veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin 

işlemleri yapmak, tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli kartlar aracılığıyla 

yabancı para alım satımı yapmak, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Bakanlıktan  izin alınması şartıyla, yurt 

dışına madeni yabancı para veya Türk Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek, Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmektir. 

 

31.12.2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki 

gibidir:  

 

  % Pay  

  

ARARAT MİRAŞOĞLU %100,00 

 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 6’dır (31 Aralık 2019: 8).   
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FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ 

MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2020 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 31.12.2020 tarihleri itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları,Yönetim Kurulu tarafından 17.06.2021 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 2020 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum 

tablosu ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu 31 Aralık 2019 tarihinde sona 

eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait nakit akış tablosu ve 

özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2019 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. 

 

31.12.2019 tarihi itibarıyla “Diğer varlıklar” da sınıflandırılmış olan 30.327 TL değerindeki sipariş avansları “Peşin ödenmiş 

giderler” olarak yeniden sınıflandırılmıştır. 
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

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

 
DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 

 

2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan 

muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS 

standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu 

standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda 

açıklanmıştır. 

 

i) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 

 

İşletmenin tanımlanması (TFRS 3 Değişiklikleri) 

KGK Mayıs 2019’da TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’ standardında yer alan işletme tanımına ilişkin değişiklikler 

yayımlamıştır. Bu değişikliğin amacı, işletme tanımına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde şirketlere yardımcı 

olmaktadır. 

 

Değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

- İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi; 

- Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması; 

- İşletmelerin edinilen bir sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olacak uygulama rehberi 

eklenmesi; 

- İşletme ve çıktı tanımlarının sınırlandırılması; ve 

- İsteğe bağlı olarak uygulanacak bir gerçeğe uygun değer testinin (yoğunluk testi) getirilmesi. 

 

Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Söz konusu 

değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

 

Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 Değişiklikleri) 

1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere TFRS 9 ve 

TMS 39’da gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak riskten korunma muhasebesinin devam ettirilmesini temin 

etmek amacıyla bazı kolaylaştırıcı uygulamalar sağlanmıştır. Bu kolaylaştırıcı uygulamalar genel olarak korunan 

nakit akışlarının veya korunulan riskin dayandığı veya korunma aracına ilişkin nakit akışlarının dayandığı gösterge 

faiz oranının, gösterge faiz oranı reformu sonucunda değişmediğinin varsayılmasını içermektedir. 

 

TFRS 9 ve TMS 39’da yapılan değişikliğe ilişkin uygulanan istisnaların, TFRS 7’deki düzenleme uyarınca finansal 

tablolarda açıklanması amaçlanmaktadır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı 

üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

 

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. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 

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

 
DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 

 

2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar, devamı 

 

Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar (TFRS 16 Değişiklikleri) 

 

5 Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara tanınan 

kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda muafiyet 

tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. Söz konusu muafiyetten yararlanan kiracıların, kira ödemelerinde 

meydana gelen herhangi bir değişikliği, Standardın söz konusu değişikliğin kiralamada yapılan bir değişiklik 

olmaması durumunda geçerli olan hükümleri uyarınca muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 

 

Uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki 

koşulların tamamı karşılandığında uygulanabilecektir: 

 

• Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve 

revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu 

bedelden daha düşük olması, 

• Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya 

öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi ve 

• Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması. 

 

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 

uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya 

performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

 

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle 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 söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen 

standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir. 

 

 

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 2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve 

Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 

 

2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar, devamı 

 

Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (TMS 1 Değişiklikleri) 

12 Mart 2020'de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 

tarihinde veya sonrasında 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”a göre geriye 

dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal 

durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TFRS 3’deki değişiklikler – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 3’ün 

gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan atfı 

Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. 

Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 

3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye 

dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarında 

Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)’ye atıfta bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TMS 16’daki değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme 

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle 

birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından 

elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu 

tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve 

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca 

işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında 

veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar 

için muafiyet tanınmamıştır. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TMS 37’deki değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme 

maliyetleri 

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler 

yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak 

olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının 

değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil 

edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. 

Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) 

işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri değerlendirilmektedir. 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 

 

2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar, devamı 

 

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan 

Değişiklikler 

Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin Finansal 

raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz Oranı Reformu – Faz 

2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır. İşletmeler bu değişiklikleri 1 

Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin 

verilmektedir. Değişiklikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

 

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler için 

kolaylaştırıcı uygulama 

Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki 

değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak 

değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal araçlar 

için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu durumun bir finansal 

tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit akışlarının finansal 

aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi öngörülmektedir. 

 

Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve 

Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını uygulayan şirketler ve IBOR 

Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur. 

 

Riskten korunma muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar 

- Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve 

dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin vermektedir. 

- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı varsayılır. 

- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin 

değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun değer değişimlerini 

sıfırlama yoluna gidebilir. 

- Değişiklikler, Şirketlama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro riskten korunma 

stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle değiştirilmesine ilişkin muafiyet 

sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine 

olanak sağlamaktadır. 

- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR reformu 

kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır. 

 

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması 

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak 

belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına dair geçici 

muafiyet getirmektedir. 

 

İlave Açıklamalar 

Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif referans 

faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş gerçekleşmese de IBOR 

geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu risk yönetimi stratejisinde 

herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 

 

2.5. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları, devamı 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar, devamı 

 

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla birlikte, 

şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

 

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi 

KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, 

aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır: 

 

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan olarak İştirak: 

Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para çevrim 

farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır. 

 

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için %10 testinde dikkate 

alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülük şartlarının, orijinal finansal 

yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa 

kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu 

ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir. 

 

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik ile, 

TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde 

vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır. 

 

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 

Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin 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. 

 

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. 

 

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya 

ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlendirmeler: 
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DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR, devamı 

 

2.7 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, devamı 

 

- Dipnot 3’te belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetlerinden birikmiş 

amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların 

faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi 

tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse değişiklik yapılır. 

 

- Kıdem tazminatı, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve personel devir hızı gibi aktüeryal varsayımlar kullanılarak 

belirlenmektedir. Tahminler, bu uzun vadeli planlar nedeniyle ortaya çıkan önemli belirsizlikleri içermektedir (dipnot 14). 

 

- Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri ve matrahları arasındaki 

geçici farklılıklar için büyük ölçüde kullanılmakta olan vergi oranları kullanılarak kayda alınmıştır. Mevcut kanıta 

dayanarak, ertelenmiş vergi varlıklarının tamamının veya bir kısmının nakde dönüştürülebilecek veya dönüştürülemeyecek 

olmasının muhtemel olduğu değerlendirilmiştir. Dikkate alınan ana etkenler arasında gelecek dönem gelirleri potansiyeli, 

önceki yıllardan biriken zararlar, gerek olması halinde uygulamaya sokulacak olan vergi planlama stratejileri ve ertelenmiş 

vergi varlığını nakde dönüştürmek için kullanılabilecek gelirin niteliği yer almaktadır (dipnot 21). 

 

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. 

 

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:  

  31.12.2020 31.12.2019 

ABD $ (Varlıklar) 7,4194 5,9402 

ABD $ (Yükümlülükler) 7,4327 5,9402 

EURO (Varlıklar) 9,1164 6,6506 

EURO (Yükümlülükler) 9,1329 6,6506 

GBP (Varlıklar) 10,1142 7,7765 

GBP (Yükümlülükler) 10,1669 7,7765 

 

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. 
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DİPNOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ, devamı 

Maddi duran varlıkların amortisman oranları, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak hesaplanmakta olup aşağıda 

gösterilmiştir: 

 

 Yıl 

  
Demirbaşlar 3-15 

 

 

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 vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalar 

Şirket, kısa vadeli kiralama kayıt muafiyetini, kısa vadeli genel müdürlük ofis kiralama, otobüs park alanları kiralama 

sözleşmelerine uygulamaktadır (yani, başlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi olan ve bir satın 

alma opsiyonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerli varlıkların muhasebeleştirilmesi muafiyetini, kira bedelinin 

düşük değerli olduğu düşünülen ofis ekipmanlarına da uygulamaktadır. Kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ve düşük değerli 

varlıkların kiralama sözleşmeleri, kiralama süresi boyunca doğrusal yönteme göre gider olarak kaydedilir. 

 

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. 

 

Netleştirme/Mahsup 

İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. 

Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla toplanarak gösterilir. 

Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet 

olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 

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

 
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 23). 

 

 

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 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

   

Kasa 242.619 2.356.579 

Bankalar   

 - Vadesiz mevduat 62.316 59.664 

 - Vadeli mevduat (*) 5.650 10.797 

   

Nakit akım tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzerleri 310.585 2.427.040 

 

(*) Şirket’in vadeli mevduat hesapları TL cinsinden olup 31.12.2020 dönemi için faiz oranı %13’tür. (31.12.2019: %11,3) 

 

31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihi itibarıyla bankalara ilişkin detay bilgi aşağıdaki gibidir ; 

 

   

TL 67.966 70.461 

   

 67.966 70.461 

 

 

DİPNOT 5 – DİĞER BORÇLAR 

 

Kısa vadeli diğer borçlar   
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 218.148 55.678 

Ödenecek vergi ve fonlar 24.969 57.687 

İlişkili taraflara diğer borçlar, dipnot 22.a -- 3.274 

     

 Toplam 243.117 116.639 
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DİPNOT 6 – STOKLAR 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Alım satıma konu stok bakiyesi  22.407.817 10.312.094 

   

 22.407.817 10.312.094 
 

31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihi itibarıyla alım satıma konu stok bakiyesine ilişkin detay bilgi aşağıdaki gibidir ; 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

ABD$ 1.711.016 2.437.742 

EURO 1.381.969 6.310.586 

GBP 1.717.387 42.609 

Altın stokları 16.802.514 1.376.388 

Diğer (*) 794.931 144.769 

   

Toplam 22.407.817 10.312.094 

 

(*) İlgili bakiyeler diğer yabancı para stoklarının bakiyelerinin TL değerlerinden oluşmaktadır. 

 

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

aşağıdaki gibidir; 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Bankada bulunan ABD$ para stokları 301.430    1.706.749 

Bankada bulunan EURO para stokları 32.360    1.699.476 

Bankada bulunan diğer para biriminden stoklar 2.011 53.162 

   

Toplam 335.801 3.459.387 

 

DİPNOT 7– MADDİ DURAN VARLIKLAR 

  
01.01.2020 İlaveler 31.12.2020 

    

Maliyet    

Demirbaşlar 30.482 -- 30.482 
       

    
    

Birikmiş amortisman (-)    

Demirbaşlar 8.022 7.344 15.366 
        

    
    

Net kayıtlı değer 22.460  15.116 
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DİPNOT 7– MADDİ DURAN VARLIKLAR, devamı 

  
01.01.2019 İlaveler 31.12.2019 

    

Maliyet    

Demirbaşlar 12.541 17.941 30.482 
       

 12.541 17.941 30.482 
    

Birikmiş amortisman (-)    

Demirbaşlar 3.016 5.006 8.022 
        

 3.016 5.006 8.022 
    

Net kayıtlı değer 9.525  22.460 

 

 

DİPNOT 8– MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

  
01.01.2020 İlaveler 31.12.2020 

    

Maliyet    

Diğer maddi olmayan duran varlıklar -- 4.000 4.000 
       

 -- 4.000 4.000 
    

Birikmiş amortisman (-)    

Diğer maddi olmayan duran varlıklar -- 444 444 
     

 -- 444 444 
    

Net kayıtlı değer --  3.556 
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DİPNOT 9 – KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 
 

  
01.01.2020 İlaveler 31.12.2020 

    

Maliyet    

Binalar 540.627 -- 540.627 

      

 540.627  540.627 

Birikmiş amortisman (-)    

Binalar 106.616 53.308 159.924 

     

 106.616  159.924 

    

Net kayıtlı değeri 434.011  380.703 

 

  
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 

 

 

 

DİPNOT 10 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 6.272 9.035 

Personele borçlar -- 11.863 

     

 6.272 20.898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ 

MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

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

 
DİPNOT 11 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

   

Devreden KDV 166.920 56.129 

   

Diğer dönen varlıklar 166.920 56.129 

   

Verilen sipariş avansları 35.348 30.327 

   

Peşin ödenmiş giderler 35.348 30.327 

 

 
 

DİPNOT 12 – FİNANSAL BORÇLAR 

   

Kiralama işlemlerinden borçlar 33.074 24.624 
   

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeye düşen kısımları 33.074 24.624 
 

 

Kiralama işlemlerinden borçlar 465.537 498.611 
   

Uzun vadeli borçlanmalar 465.537 498.611 
 

Kiralama işlemlerinden borçların vadesel dağılımı şu şekildedir; 

Kiralama işlemlerinden borçlar   

   

Bir yılı geçmeyen 33.074 24.624 

Bir yılı geçen üç yılı geçmeyen 97.079 75.949 

Üç yılı geçen dört yılı geçmeyen 149.569 121.475 

Beş yıl ve sonrası 218.889 301.187 
   

  498.611 523.235 
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DİPNOT 13 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Şarta bağlı yükümlülükler 

 

 Teminat, rehin , ipotekler ve kefaletler (“TRİK”) 

 

Şirket tarafından verilen TRİK'ler TL 
  

31.12.2020  

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 TRİK'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   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 TRİK'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'in vermiş olduğu diğer TRİK’lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2020 tarihi itibarıyla %0’dır (31.12.2019: 

%0). 

 

Alınan kefaletler 

Şirket’in alınan kefaletlerinin hepsi TL cinsinden olup 31.12.2020 için 152.380.000 TL’dir (31.12.2019: 152.380.000). 
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DİPNOT 14 – KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

   

Kıdem tazminatı karşılığı 23.311 14.482 

   

 23.311 14.482 

 

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, 31.12.2020 tarihi itibarıyla 7.638,96 TL/yıl tavanına tabidir (31.12.2019: 6.730,15 

TL/yıl).  
 

 

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. 31.12.2020 tarihi 

itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün 

bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31.12.2020 tarihi itibarıyla karşılıklar yıllık % 9 enflasyon oranı ve  % 13 

iskonto oranı varsayımına göre, % 3,67 (31.12.2019 : % 3,35)  reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  
01.01.-  

31.12.2020 

01.01.-  

31.12.2019 

   

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 14.482 15.028 

Hizmet maliyeti 16.570 3.230 

Aktüeryal kazanç / (kayıp) 2.686 (3.951) 

Faiz maliyeti 163 175 

Dönem içerisindeki ödemeler (-) (10.590) -- 

   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 23.311 14.482 
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DİPNOT 15 – ÖZKAYNAKLAR 

 

a. Ödenmiş sermaye 

 

Şirket’in sermayesi 12.000.000 TL’dir (31.12.2019: 12.000.000 TL). Sermayenin her birinin nominal değeri 1.000 TL 

olmak üzere ve denetim tarihi itibarıyla 12.000 adet hisseye bölünmüş şekildedir (31.12.2019: 12.000 adet). 

 

Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket’in hissedarları ve pay oranları aşağıdaki gibidir: 

 
 Ortaklık oranları % Tutar 

     

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

     

Ararat MİRAŞOĞLU %100 %100 12.000.000 12.000.000 

     

 %100 %100 12.000.000 12.000.000 

 

 

b.Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu 

Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonunun hareketleri aşağıdaki gibidir; 

 

 

01.01.- 

31.12.2020 

 01.01.-    

31.12.2019 

   

01 Ocak 1.823 (1.259) 

Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu (2.686) 3.951 

Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu vergi geliri / (gideri), dipnot 21.b 591 (869) 

   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık (272) 1.823 

 

 

c. Pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları 

 

Pay sahiplerinin ya da ortakların işletmeye yaptıkları sermaye tahsislerinin dışında kalan, sermaye avansı dahil işletme 

sermayesine yaptıkları ilave katkılardır. 

 

 

 

01.01.- 

31.12.2020 

 01.01.-    

31.12.2019 

   

Pay sahiplerinin sermayeye ilave katkıları 9.633.709 -- 

   

 9.633.709 -- 
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DİPNOT 16– HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

  

01.01.- 

31.12.2020 

 01.01.-    

31.12.2019 

   

Yurt içi satış geliri 8.406.871.053 7.801.151.137 

   

Hasılat 8.406.871.053 7.801.151.137 

   

Satışların maliyeti (-) (8.403.525.685) (7.799.430.300) 

   

Brüt kar 3.345.368 1.720.837 

 

 

DİPNOT 17 –NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

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

 

 
01.01.- 

31.12.2020 

 01.01.-     

31.12.2019 

   

Satışların maliyeti (-) 8.403.525.685 7.799.430.300 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 1.980.707 524.944 

Genel yönetim giderleri (-) 633.339 748.730 

   

  8.406.139.731 7.800.703.974 

 

01 Ocak- 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak- 31 Aralık 2019 dönemlerine ait genel yönetim giderlerinin ve pazarlama satış dağıtım 

giderlerinin niteliklerine göre detayı aşağıdaki gibidir; 

 

 
01.01.- 

31.12.2020 

 01.01.-    

31.12.2019 

   

İşçi ve personel giderleri 329.326 324.094 

Danışmanlık giderleri 108.036 45.837 

Amortisman giderleri 61.096 58.314 

Borsa komisyon giderleri 983.100 513.367 

İhracat komisyon giderleri 866.167 -- 

Ofis giderleri 51.435 35.027 

Motorlu taşıt giderleri 2.774 2.110 

Vergi gideri 6.374 242.851 

Diğer giderler 205.738 52.074 

   

  2.614.046 1.273.674 
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DİPNOT 18 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

 
01.01.- 

31.12.2020 

 01.01.-    

31.12.2019 

   

Teşvik gelirleri 3.325 7.840 

Sigorta tazminat gelirleri 2.182 -- 

Ticari nitelikli kur farkı geliri 2.003 -- 

Yuvarlama farkları 292 8.420 

   

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 7.802 16.260 

 

 

 

Ticari nitelikli kur farkı gideri 54.846 -- 

   

Esas faaliyetlerden diğer giderler 54.846 -- 

 

 

 

DİPNOT 19 – FİNANSMAN GELİRLERİ 

 

Mevduat faiz gelirleri 1.127 3.969 

Kur farkı gelirleri 3.060 -- 

   

 4.187 3.969 

 

 

 

DİPNOT 20 – FİNANSMAN GİDERLERİ 

 

Banka komisyon giderleri 239.206 7.000 

Kullanım hakkı varlıklarına ilişkin faiz giderleri 56.848 59.108 

   

 296.054 66.108 
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DİPNOT 21 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) Dönem karı vergi yükümlülüğü 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren %22’dir. 

 

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun’un 11. Maddesi ile 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13. madde ile Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme döneminde ait 

kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Bu 

değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beynnamelerden başlamak üzere 1 Ocak 2021 tarihinden 

itibaren başlayan dönemlere ait kurum kazançlarının vergilendirmesinde geçerli olacaktır. Vergi oranı değişikliğinin 22 

Nisan 2021 itibarıyla yürürlüğe girmesi nedeniye 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 

hesaplamalarında vergi oranı olarak %22 kullanılmıştır. 

 

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave 

edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar 

dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının temettü olarak; 

 

        ▪ Gerçek kişilere 

  ▪ Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere, 

  ▪ Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere, 

 

Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar dağıtımı sayılmaz 

ve stopaj uygulanmaz. 

 

Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 17’inci 

gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl 

verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.  

 

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların %75’i, Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır. 

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 

kazancından indirilebilirler.Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. 

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 30’uncu günü akşamına kadar 

bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe 

kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 

 

Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

   

Kurumlar vergisi karşılığı 101.150 99.799 

Peşin ödenen vergiler (-) (80.282) (98.573) 

    

 20.868 1.226 

   

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, net 11.437 11.093 
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DİPNOT 21 – 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 

  
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

       

Kıdem tazminatı karşılığı 1.649 2.679 -- -- 1.649 2.679 

Kullanım hakkı varlıklarına ilişkin düzeltmeler 6.310 6.650 -- -- 6.310 6.650 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile       

vergi matrahları arasındaki net fark  3.478 1.764 -- -- 3.478 1.764 
       

 11.437 11.093 -- -- 11.437 11.093 
       

Netleştirme (-) -- -- -- -- -- -- 
       

Ertelenmiş vergi varlığı 11.437 11.093 -- -- 11.437 11.093 
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DİPNOT 21 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, devamı 

 

Ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  

  

01.01.- 

31.12.2020 

01.01.- 

31.12.2019 

   

Açılış bakiyesi, 01.01 11.093 15.023 

Dönem ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (247) (3.061) 

Aktüeryal kazanç / (kayıp) ertelenmiş vergi etkisi 591 (869) 

   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 11.437 11.093 

 

 

DİPNOT 22 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

   

a) İlişkili taraflara diğer borçlar   

   

Ararat Miraşoğlu -- 3.274 

   

 -- 3.274 

 

 

 

 
01.01.- 

31.12.2020 

01.01.- 

31.12.2019 

   

b) İlişkili taraflardan mal alımları   

   

 Intl Hrm Kıymetli Madenler Anonim Şirketi 2.258.494.705              16.550.580  

 Harem Altın Ve Kıymetli Madenler Tic.Ltd.Şti.  746.589.632            696.883.402  

 Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.  --           27.528.140  

   

Toplam 3.005.084.337    740.962.122 

 

 

   

c) İlişkili taraflara mal satışları   

   

 Intl Hrm Kıymetli Madenler Anonim Şirketi 2.268.115.538            57.474.323  

 Harem Altın Ve Kıymetli Madenler Tic.Ltd.Şti.  915.344.711         862.923.950  

 Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.  -- 4.963.591  

   

Toplam 3.183.460.249    925.361.864 
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DİPNOT 23 – PAY BAŞINA KAZANÇ 

 

 

 

01.01.- 

31.12.2020 

01.01.- 

31.12.2019 

   

Net dönem karı  291.015 298.424 

Adi hisse senedi sayısı 12.000 12.000 

   

Net dönem karı / Adi hisse senedi sayısı 24,2513 24,8687 

 

 

 

 

DİPNOT 24 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Finansal araçlar  

 

Finansal risk yönetimi amaç ve politikaları 

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin 

etkileri dâhil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket risk yönetim programı ile piyasalardaki 

dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.  

 

Kredi riski 

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar, Şirket 

yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerektiğinde uygun 

oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. 
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DİPNOT 24 – 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 
       

31.12.2020 tarihi itibarıyla maruz 

kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D) -- -- -- -- 67.966 242.619 
 

      

- Azami riskin teminat, vs ile 

güvence altına alınmış kısmı -- -- -- 
-- -- -- 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri -- -- -- -- 67.966 242.619 

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 24 – 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 
       

31.12.2019 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 24 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 

 

Likidite riski 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi 

sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmekte ve Şirket likidite ihtiyacını kısa vadeli finansal 

araçlarını nakde çevirerek örneğin ticari alacakların tahsilatı ile fonlamada esnekliği sağlamaya çalışmaktadır. 

 

Şirket’in bilanço tarihleri itibarıyla yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

31.12.2020 

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 243.117 243.117 243.117 -- -- -- 

        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 243.117 243.117 243.117 -- -- -- 

 

31.12.2020 

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 yükümlülükleri 498.611 739.514 21.692 65.076 526.139 126.607 

        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 498.611 739.514 21.692 65.076 526.139 126.607 

 

 

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 yükümlülükleri 523.235 820.986 20.368 61.104 494.027 245.487 

        

Türev olmayan finansal yükümlülükler 523.235 820.986 20.368 61.104 494.027 245.487 
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DİPNOT 24 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 

 

Döviz kuru riski  

Şirket ağırlıklı olarak ABD$, EURO ve GBP cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası’na 

çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun 

analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.  

Şirket yabancı para kur riskini yabancı para varlıklarını ve yükümlülüklerini dengeli bir şekilde organize etmekte ve 

yükümlülükler ile varlıkların vadelerini ve yabancı para pozisyonlarını eşleştirme yoluyla yönetmektedir.  

 

Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

31.12.2020 ABD$ 

 

 

EURO GBP 

Diğer ( TL 

Değeri) 

 

TL  

 eşdeğeri 

      

1. Ticari alacaklar  -- -- -- -- -- 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka      

Hesapları dâhil) 233.258    153.527    172.829    794.931 5.673.206 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- 

3. Diğer -- -- -- -- -- 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  233.258    153.527    172.829    794.931 5.673.206 

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)  233.258    153.527    172.829    794.931 5.673.206 

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) 233.258    153.527    172.829    794.931 5.673.206 

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /      

(Yükümlülük) Pozisyonu      

(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  233.258    153.527    172.829    794.931 5.673.206 

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal      

Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri --  -- -- -- 

23. İhracat --  -- -- -- 

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

 
DİPNOT 24 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 

 

 

31.12.2019 ABD$ EURO 

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 24 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 

 

Döviz pozisyonu ile ilgili olarak duyarlılık testi aşağıdaki gibidir: 

 

 Kar / Zarar Özkaynaklar 

     

31.12.2020 

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 173.063 (173.063) 173.063 (173.063) 

ABD$ riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

     

ABD$ net etki 173.063 (173.063) 173.063 (173.063) 

     

EURO'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

EURO'nun net varlık / yükümlülüğü 139.961 (139.961) 139.961 (139.961) 

EURO riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

     

EURO net etki 139.961 (139.961) 139.961 (139.961) 

     

GBP'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

GBP’nin net varlık / yükümlülüğü 174.803 (174.803) 174.803 (174.803) 

GBP riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

     

GBP net etki 174.803 (174.803) 174.803 (174.803) 

     

Toplam etki 487.827 (487.827) 487.827 (487.827) 

 

 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) 

     

EURO'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

EURO'nun net varlık / yükümlülüğü 631.059 (631.059) 631.059 (631.059) 

EURO riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

     

EURO net etki 631.059 (631.059) 631.059 (631.059) 

     

Toplam etki 874.833 (874.833) 874.833 (874.833) 
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DİPNOT 24 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ, devamı 

 

Sermaye risk yönetimi 

Şirket sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak 

dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 

 

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir.  

 

Finansal enstrümanların makul değeri 

Makul bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki bir cari işlemde, 

el değiştirebileceği tutar olup; eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.  

 

Finansal enstrümanların tahmini makul bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları 

kullanılarak tespit edilmiştir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. 

Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 

 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal enstrümanların makul değerinin tahmininde 

kullanılmıştır: 

 

Parasal varlıklar 

Yılsonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yakın olduğu 

öngörülmektedir.  

 

Nakit ve nakit benzeri değerler dâhil maliyet değerinden gösterilen finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli 

olmaları nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. 

 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı öngörülmektedir. 

 

Finansal varlıkların makul değerinin ilgili varlıkların kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilir. 

 

Parasal borçlar 

Banka kredileri ve diğer parasal borçların makul bedellerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerine yakın 

olduğu öngörülmektedir. 

 

Ticari borçlar makul değerleri üzerinden gösterilmiştir. 

 

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler yılsonu kurundan çevrilir ve bundan dolayı makul bedelleri kayıtlı değerlerine 

yaklaşır. Banka kredilerinin kayıtlı değerleri ile tahakkuk etmiş faizlerinin makul değerlere yaklaştığı tahmin edilmektedir.           
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DİPNOT 25 – FAALİYET BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Döviz işlemlerinde aylık olmak üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı’na yapılan bildirimleri mevcuttur. Aşağıda bu 

bildirimleri mevcuttur. Aşağıda bu bildirimler aylar itibariyle dağılımı mevcuttur. 

 

 

2020 

ALIŞLAR ABD$ 

TL 

KARŞILIĞI EURO 

TL 

KARŞILIĞI DİĞER 

TL 

KARŞILIĞI 

Ocak 9.586.941 56.577.936 1.628.130 10.723.702 933.402 5.569.986 

Şubat 5.009.226 30.320.290 839.750 5.556.496 494.843 3.080.843 

Mart 10.493.552 66.871.544 828.725 5.772.374 298.550 1.943.981 

Nisan 9.405.185 64.234.357 92.554.078 688.334.866 5.263 36.705 

Mayıs 36.080.095 249.308.526 12.090.834 90.442.954 11.902 86.422 

Haziran 194.157.381 1.322.611.996 25.763.063 198.179.027 84.121 575.570 

Temmuz 27.378.455 187.799.941 28.922.098 225.624.426 376.238 2.610.036 

Ağustos 101.958.098 745.655.600 969.125 8.366.616 822.055 6.018.263 

Eylül 55.588.327 416.897.260 3.528.685 31.577.313 262.621 2.034.471 

Ekim -- -- -- -- -- -- 

Kasım 3.305.246 27.570.447 158.256 1.479.072 113.035 880.782 

Aralık 5.957.146 45.887.016 1.351.315 12.717.652 508.014 3.726.438 

Toplam 458.919.652 3.213.734.913 168.634.059 1.278.774.498 3.910.044 26.563.497 

 

 

 

2020 

SATIŞLAR ABD$ 

TL 

KARŞILIĞI EURO 

TL 

KARŞILIĞI DİĞER 

TL 

KARŞILIĞI 

Ocak 9.249.105 54.547.257 1.401.286 9.243.565 699.498 4.174.179 

Şubat 5.280.170 31.974.192 683.390 4.508.538 553.781 3.447.784 

Mart 10.358.048 65.881.229 976.140 6.797.616 311.887 2.030.822 

Nisan 9.418.960 64.153.336 92.131.906 684.790.565 1 6 

Mayıs 36.518.449 251.530.339 11.526.830 86.565.787 137 936 

Haziran 188.485.696 1.283.878.694 27.108.263 209.481.404 190.531 1.303.652 

Temmuz 31.480.370 215.869.410 26.731.905 209.801.824 116.115 805.510 

Ağustos 102.282.685 747.049.992 2.997.863 24.986.351 887.521 6.497.541 

Eylül 55.427.417 416.281.462 3.892.523 34.820.390 125.116 969.252 

Ekim 31.000 244.950 -- -- -- -- 

Kasım 3.357.034 27.594.564 236.115 2.204.074 7.228 56.321 

Aralık 6.217.350 47.962.165 1.259.725 11.841.122 824.975 6.051.441 

Toplam 458.106.284 3.206.967.590 168.945.946 1.285.041.236 3.716.790 25.337.444 
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DİPNOT 25 – FAALİYET BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ,devamı 

 

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 

 

 

 


