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HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
Member Crowe Horwath International 

 

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT  

FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

 

 

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. 

Yönetim Kurulu’na 

 

 

Görüş 

 

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi’nin ("Şirket"), 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 

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

 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren 

hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS'lere") uygun olarak tüm 

önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan 

Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 

raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız 

denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve 

mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 

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

 

Diğer Hususlar 

 
Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiştir. 27 
Şubat 2017 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmiştir.  
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Kilit Denetim Konuları 

 

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

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

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

 

-   Ticari Alacakların Geri Kazanılabilirliği 

 

Ticari alacaklar finansal durum tablosunda etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değer düşüklüğü 

indirilerek gösterilir. Şüpheli alacak karşılıkları; Şirket Yönetimi'nin raporlama tarihi itibariyle cari ekonomik koşullar çerçevesinde geri 

kazanılabilirlik değerlendirmesi sonucunda tahsil edilememe riski olan alacaklar için gelecekteki muhtemel zararları karşılayacağını 

öngördüğü tutarları baz almakta olup Not 7'de sunulmaktadır. Ticari alacakların geri kazanılabilirliği, Şirket tarafından 

değerlendirilirken müşterilerin geçmiş dönemlerdeki tahsilat performansları, piyasadaki kredibiliteleri, alınan teminatlar ile bilanço 

tarihinden finansal tabloların yönetim kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar olan tahsilat performansları dikkate alınmakta ve 

Şirket Yönetimi'nin tahminlerine dayanmaktadır.  

 

Ticari alacakların Şirketin varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturması ve alacakların geri kazanılabilirliğine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerde önemli tahminlerin ve varsayımların kullanılması sebebiyle bu konu kilit denetim konusu olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Denetimde konunun nasıl ele alındığı 

 

Denetim çalışmaları kapsamında; Şirket Yönetimi'nin ticari alacakların geri kazanılabilirliği değerlendirmesi için kullandığı tahminlerin 

ve varsayımların, finansal tablolar oluşturulurken kullanılan muhasebe politikalarıyla uyumlu olup olmadığı ve geçerliliği detaylı 

şekilde incelenmiş ve Şirket Yönetimi'nin ticari alacakların geri kazanılabilirliği değerlendirmesi için uyguladığı kontroller 

anlaşılmıştır.  

 

Şirket Yönetimi'nin ticari alacaklara dair yaşlandırma çalışması, müşterilere tanımlanan vadeler ve müşterilerden alınan teminatlar, 

incelenerek ticari alacakların geri kazanılabilirliğine dair değerlendirmelerin geçerliliği sorgulanmıştır. Örnekleme yoluyla alacaklara 

dair teminatlar ve sene sonundan raporlama tarihine kadar olan dönemdeki tahsilatlar doğrulanmış, sorunlu olabilecek alacaklara 

dair Şirket Yönetimi'nin tahminleri değerlendirilmiş, Şirket Yönetimi ile bu değerlendirmeler görüşülüp, tartışılmış ve diğer denetim 

kanıtları ile de desteklenmiştir. Ek olarak ticari alacakların geri kazanılabilirliğinin değerlendirilmesi sonucu hesaplanan şüpheli 

alacak karşılığının matematiksel doğruluğu kontrol edilmiştir. 

 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

 

Şirket Yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya 

hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Finansal tabloları 

hazırlarken Şirket Yönetimi; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili 

hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece 

işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin 

gözetiminden sorumludur. 
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:  

 

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

etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız 

Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir 

güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile 

kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik 

kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız 

denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi 

sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

 

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren 

denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile 

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

 

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

amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  

 

Şirket Yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların 

makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

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

veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve Şirket Yönetimi'nin işletmenin sürekliliği esasını 

kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, 

raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu 

görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim 

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

 

Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve 

olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Şirket içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler 

hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Şirket denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve 

yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

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

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

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca 

bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu 

olanlara iletmiş bulunmaktayız. 
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Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem 

arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği 

durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 

aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine 

karar verebiliriz. 

 
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

TTK'nın 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin,  

finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir 

hususa rastlanmamıştır. 

 

TTK'nın 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları 

yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.  

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özkan Cengiz'dir. 

 

İstanbul, 17 Şubat 2018 

 

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 

Member, Crowe Horwath International 

 

 

 

 

 

 

 

Özkan Cengiz 

Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 
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1  

 

 

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Cari Geçmiş

Dipnot Dönem Dönem

Referansları 31.12.2017 31.12.2016

TL TL

VARLIKLAR 22.713.987 23.356.229

DÖNEN VARLIKLAR 15.038.147 16.070.711

Nakit ve Nakit Benzerleri 53 3.907.236 4.194.962

Ticari Alacaklar 7 3.701.862 5.607.066

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 -- 354

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 3.701.862 5.606.712

Diğer Alacaklar 9 772.644 781.557

Stoklar 10 4.081.303 2.434.611

Peşin Ödenmiş Giderler 12 450.435 760.652

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 -- 198.343

Diğer Dönen Varlıklar 29 2.124.667 2.093.520

ARA TOPLAM 15.038.147 16.070.711

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 -- --

Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar 39 -- --

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 15.038.147 16.070.711

DURAN VARLIKLAR 7.675.840 7.285.518

Maddi Duran Varlıklar 14 7.353.037 7.139.281

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 95.503 104.745

Peşin Ödenmiş Giderler 12 66.536 41.492

Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 160.764 --

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 7.675.840 7.285.518

TOPLAM VARLIKLAR 22.713.987 23.356.229
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Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 

Cari Geçmiş

Dipnot Dönem Dönem

Referansları 31.12.2017 31.12.2016

TL TL

KAYNAKLAR 22.713.987 23.356.229

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.874.078 5.958.553

Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 197.277 981.348

Banka Kredileri 47 197.277 981.348

Ticari Borçlar 7 686.886 3.819.496

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 246.633 218.276

Diğer Borçlar 9 1.217 73.623

Ertelenmiş Gelirler 12 371.394 738.105

Kısa Vadeli Karşılıklar 25 77.373 --

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 77.373 --

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 293.298 127.705

ARA TOPLAM 1.874.078 5.958.553

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 39 -- --

Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 39 -- --

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.874.078 5.958.553

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.016 647.739

Uzun Vadeli Karşılıklar 25 613.016 563.221

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 613.016 563.221

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 -- 84.518

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.016 647.739

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.487.094 6.606.292

ÖZKAYNAKLAR 20.226.893 16.749.937

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 20.226.893 16.749.937

Ödenmiş Sermaye 30 9.190.000 9.190.000

Geri Alınmış Paylar (-) 30 -- (795.769)

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 3.076.932 2.593.041

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 211.434 157.296

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 211.434 157.296

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 211.434 157.296

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 875.776 756.241

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 4.998.526 2.223.589

Net Dönem Karı veya Zararı 41 1.874.225 2.625.539

Kontrol Gücü Olmayan Paylar -- --

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 20.226.893 16.749.937

TOPLAM KAYNAKLAR 22.713.987 23.356.229
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Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 

Cari Geçmiş 

Dönem Dönem

Dipnot 01.01.2017 01.01.2016

Referansları 31.12.2017 31.12.2016

TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 31 17.043.500 14.357.545

Satışların Maliyeti 31 (12.109.650) (9.859.367)

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.933.850 4.498.178

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.933.850 4.498.178

Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 31 -- --

BRÜT KAR (ZARAR) 4.933.850 4.498.178

Genel Yönetim Giderleri 28 (1.576.496) (1.361.541)

Pazarlama Giderleri 28 (1.090.386) (774.372)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 28 -- --

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 473.051 912.333

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 (985.156) (755.975)

Diğer Kazançlar (Kayıplar) 34 -- --

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.754.863 2.518.623

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 3 --

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 -- --

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.754.866 2.518.623

Finansman Gelirleri 37 582.443 365.643

Finansman Giderleri 37 (165.800) (52.940)

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 37 -- --

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.171.509 2.831.326

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri (297.284) (205.787)

Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 (556.100) (150.998)

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 258.816 (54.789)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.874.225 2.625.539

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -- --

DÖNEM KARI (ZARARI) 1.874.225 2.625.539

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı 1.874.225 2.625.539

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 41 -- --

Ana Ortaklık Payları 41 1.874.225 2.625.539

Pay Başına Kazanç 0,20 0,29

Pay Başına Kazanç 41 0,20 0,29

Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,20 0,29

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,20 0,29

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -- --

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI 38

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.138 157.296

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 67.672 196.621

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 (13.534) (39.325)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 38 (13.534) (39.325)

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -- --

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 54.138 157.296

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.928.363 2.782.835

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı 1.928.363 2.782.835

Kontrol Gücü Olmayan Paylar -- --

Ana Ortaklık Payları 1.928.363 2.782.835
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Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya 

Giderler

Dipnot 

Referansları

Ödenmiş 

Sermaye

Geri Alınmış 

Paylar

Pay İhraç 

Primleri / 

İskontoları

Yeniden Değerleme ve Ölçüm 

Kazanç / Kayıpları

Kardan Ayrılmış 

Kısıtlanmış Yedekler

Geçmiş 

Yıllar/Zararları

Net Dönem 

Kar/Zararı

Ana Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar

Kontrol Gücü 

Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar

Tanımlanmış Fayda Planları 

Yeniden Ölçüm 

Kazançları/Kayıpları

Dönem Başı Bakiyeler (01.01.2017) 9.190.000 (795.769) 2.593.041 157.296 756.241 2.223.589 2.625.539 16.749.937 -- 16.749.937

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- 268.933 -- 268.933 -- 268.933

Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Diğer Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Düzeltmelerden Sonraki Tutar 9.190.000 (795.769) 2.593.041 157.296 756.241 2.492.522 2.625.539 17.018.870 -- 17.018.870

Transferler 28 -- -- -- -- 119.535 2.506.004 (2.625.539) -- -- --

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36 -- -- -- 54.138 -- -- 1.874.225 1.928.363 -- 1.928.363

Dönem Karı (Zararı) 39 -- -- -- -- -- -- 1.874.225 1.874.225 -- 1.874.225

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 36 -- -- -- 54.138 -- -- -- 54.138 -- 54.138

Sermaye Arttırımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sermaye Azaltımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kar Payları 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 28 -- 795.769 483.891 -- -- -- -- 1.279.660 -- 1.279.660

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dönem Sonu Bakiyeler (31.12.2017) 9.190.000 -- 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 -- 20.226.893

Dönem Başı Bakiyeler (01.01.2016) 8.400.000 (795.869) 2.593.041 (407.060) 673.722 2.731.157 1.741.691 14.936.682 -- 14.936.682

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- 407.060 (95.837) (664.004) -- (352.781) -- (352.781)

Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Diğer Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Düzeltmelerden Sonraki Tutar 8.400.000 (795.869) 2.593.041 -- 577.885 2.067.153 1.741.691 14.583.901 -- 14.583.901

Transferler 36 -- -- -- -- 178.356 1.563.335 (1.741.691) -- -- --

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36 -- -- -- 157.296 -- -- 2.625.539 2.782.835 -- 2.782.835

Dönem Karı (Zararı) 39 -- -- -- -- -- -- 2.625.539 2.625.539 -- 2.625.539

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 36 -- -- -- 157.296 -- -- -- 157.296 -- 157.296

Sermaye Arttırımı 28 790.000 -- -- -- -- (790.000) -- -- -- --

Sermaye Azaltımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kar Payları 28 -- -- -- -- -- (616.899) -- (616.899) -- (616.899)

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 28 -- 100 -- -- -- -- 100 -- 100

Dönem Sonu Bakiyeler (31.12.2016) 9.190.000 (795.769) 2.593.041 157.296 756.241 2.223.589 2.625.539 16.749.937 -- 16.749.937
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Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Cari Geçmiş

Dönem Dönem

01.01.2017 01.01.2016

Dipnot 31.12.2017 31.12.2016

Referansları TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (3.690) 2.744.306

Dönem Karı (Zararı) 1.874.225 2.625.539

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 41 1.874.225 2.625.539

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 41 -- --

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.068.380 624.356

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 575.111 394.651

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 116.811 150.003

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 116.811 150.003

Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 127.168 --

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 127.168 --

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 171.501 24.913

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 211.327 32.074

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 (39.826) (7.161)

Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler 40 (245.282) 54.789

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 323.071 --

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (2.946.295) (59.690)

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.577.066 (3.193.991)

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 354 (354)

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 1.576.712 (3.193.637)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.913 (308.179)

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -- --

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 8.913 (308.179)

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 (1.646.692) (251.402)

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 285.173 (74.971)

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 6 -- --

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 285.173 (74.971)

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler (3.092.784) 3.219.937

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -- --

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 (3.092.784) 3.219.937

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 28.357 212.168

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler (72.406) (113.464)

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -- --

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 (72.406) (113.464)

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) (366.711) 51.469

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 6 -- --

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) 12 (366.711) 51.469

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 134.446 398.743

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 (31.147) 412.291

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 165.593 (13.548)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 198.343 (445.899)

Vergi İadeleri (Ödemeleri) 40 198.343 (445.899)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (779.625) (2.469.835)

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (779.625) (1.852.936)

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 (752.446) (1.748.238)

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 (27.179) (104.697)

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 13 -- (616.899)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 495.589 500.000

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30 1.279.660 --

Borçlanmalara İlişkin Nakit Girişleri (Çıkışları) -- 500.000

Kredilerden Nakit Girişleri 47 -- 500.000

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (739.117) --

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 (739.117) --

Ödenen Faiz 37 (44.954) --

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -- --

(287.726) 774.471

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -- --

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D) (287.726) 774.471

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 4.194.962 3.420.491

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 3.907.236 4.194.962

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)
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NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 

 

Genel Bilgi 

 

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) Seyit Derviş Şanlı tarafından 1991 yılında, İzmir, Türkiye’de kurulmuştur. 

Şirketin faaliyet konusu, sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi flasterler, ilk yardım bantları ve kapsikumlu romatizma yakısı 

üretimi, alım satımı ile ithalat ve ihracatıdır. 

 

Şirket, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığının istediği koşullarda üretim yapmakta olup, TS EN ISO 

9001:2008 şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir. Bunun yanı sıra, tüm ürünleri CE, GMP ve GLP 

sertifikalarına sahiptir. 

 

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Karakaya’dır.  

 

Şirketin adresi, ticaret sicil kaydı ile vergi dairesi, vergi numarası ve iletişim araçları aşağıda açıklanmıştır. 

 

Merkez Adresi Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. no:5-7 Turgutlu / MANİSA 
Kuruluş Yılı 1991 
Ticaret Sicil Numarası 6384 
Vergi Dairesi Manisa İhtisas Vergi Dairesi 
Vergi Numarası 767 000 5626 
Telefon – Faks +90 236 314 83 83 - +90 236 314 83 84 
İnternet Adresi http://www.seyitler.com/  
 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle şirkette çalışan personel sayısı 45’dir. (31 Aralık 2016: 48) 

 

Sermaye Yapısı 

 

Şirketin sermayesi 9.190.000 TL’dir. (31 Aralık 2016: 9.190.000 TL) 

 

Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır. 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı TL 

          

Seyit Şanlı -- -- 42,82% 3.935.289 

Halil Karakaya 2,36% 216.621 2,36% 216.621 

Trust Invest Sınai ve Mali Yat. A.Ş. -- -- 33,39% 3.068.804 

Namık Kemal Gökalp 18,94% 1.740.180 -- -- 

Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. 57,28% 5.263.913 -- -- 

Halka Açık Kısım 21,43% 1.969.286 21,43% 1.969.286 

        

Toplam 100% 9.190.000 100% 9.190.000 

          

http://www.seyitler.com/
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1) Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

Finansal tablolar, finansal yatırımların yeniden değerlenmesi veya gerçeğe uygun değerinden gösterilmesi haricinde, tarihi 

maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.  

 

Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.  

 

2.2) TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) 

hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ’in 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) içermektedir. 

 

Şirketin, finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2014 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak 

ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil edilerek sunulmuştur. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirketin 

finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan 

prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen 

Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve 

yükümlülüklerin dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması 

amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

 

İlişikteki finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 

 

2.3) Kullanılan Para Birimi 

 

Şirketin her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirketin geçerli para birimi 

olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde; gelecek 

dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde,  ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya 

zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük 

olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya 

bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden 

düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait 

karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem 

başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir. 

 

2.5) Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 

Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam düzeltme 

tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. Muhasebe 

politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi 

olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki 

dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için 

bu uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır. 

 

Şirket 01 Ocak 2017 ve 01 Ocak 2016 tarihlerinde birikmiş amortisman tutarları ve kıdem tazminatı karşılıkları ile kıdem 

tazminatına ait aktüeryal kazanç / (kayıp) tutarlarında değişiklik yapmıştır. Bu değişikliklere ait etkiler özkaynaklar değişim 

tablosunda “Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler” altında gösterilmiştir. 

 

2.6) Konsolidasyon Esasları 

 

Konsolide finansal tablolar ana ortaklık ile Bağlı Ortaklıklarının aşağıdaki (b)’den (f)’ye kadar maddelerde belirtilen 

esaslara göre hazırlanan hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının 

hazırlanması sırasında, kanuni kayıtlarına Seri II, 14.1 No’lu Tebliğ hükümleri uyarınca KGK tarafından yürürlüğe 

konulmuş olan TMS/TFRS’ye uygunluk ve Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine 

uyumluluk açısından gerekli düzeltmeler ve sınıflandırmalar yapılmıştır.  

 

Bağlı Ortaklıklar ana ortaklığın yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya 

bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına 

sahip olmasından ötürü kontrol yetkisine sahip olduğu şirketleri ifade eder. Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki 

kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte 

de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır. Bağlı Ortaklıklar’ın, finansal durum tabloları ve gelir tabloları tam 

konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve ana ortaklığın sahip olduğu Bağlı Ortaklıklar’ın kayıtlı değerleri 

ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir.  

 

Şirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirketin 

sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve kar veya zarar tablosu 

hesaplarından netleştirilmiştir. Bağlı Ortaklıklar’ın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip 

hissedarların payları, konsolide finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosunda “ana ortaklık dışı paylar” olarak 

gösterilmektedir. Şirketin konsolidasyona tabi doğrudan ve dolaylı oy hakkına sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklığı 

bulunmamaktadır.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 

 

(a) Hasılat 

 

Satış gelirleri, ürün ile ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya transfer olduğu, satışla ilgili ekonomik faydanın işletmeye 

akacağının muhtemel olması ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır. Aynı 

işlem ile ilgili hasılat ve giderler eşanlı mali tablolara alınmaktadır. 

 

Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin 

tutarıdır. Ancak, Şirket satışları vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin makul değeri, alacakların bugünkü 

değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; satış bedelinin nominal 

değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış bedelinin nominal değeri ile bu 

şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır. 

 

Hasılat olarak kayıtlara alınan tutarların tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda, ayrılan şüpheli alacak karşılığı, 

hasılat tutarının düzeltilmesi suretiyle değil, bir gider olarak mali tablolara alınır. Net satışlar, indirimler ve iadeler 

düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır. 

Faiz geliri, etkin faiz yöntemine göre kaydedilmektedir. 

 

(b) Stoklar 

 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma 

maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer 

maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. 

Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim 

giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. 

 

Stokların maliyetinin hesaplanmasında ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi (aylık) uygulanmaktadır. Net gerçekleştirilebilir 

değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı 

gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 

 

(c) İlişkili taraflar 

 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar, ortaklardan 

doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu Şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki 

kuruluşlar, Şirket faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve 

sorumlu olan, Şirketin yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile üyeleri ve bu kişilerin 

doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir. İlişkili taraflarla olan 

işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

(d) Maddi duran varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar 

üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri 

düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.   

 

İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet 

değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve 

satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri 

aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine 

sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır 

olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre 

doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman 

yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa 

ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı ömrüne göre 

amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise 

beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. 

 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin 

beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da 

bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri 

arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 

 

Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürlerine göre belirlenmiş amortisman ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

    Ekonomik Ömrü 

Binalar   5-50 - yıl 

Yeraltı ve yer üstü düzenleri  4-10 - yıl 

Tesis, makina ve cihazlar   4-15 - yıl 

Taşıtlar   4-5 - yıl 

Demirbaşlar   5 - yıl 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

(e) Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar, 01.01.2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL'nin 31.12.2004 tarihindeki 

satın alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 01.01.2005 tarihinden sonra iktisap edilen 

kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi 

sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıkların, hurda değerlerinin önemli 

tutarda olmadığı tahmin edilmiştir. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı 

değeri, geri kazanılabilir tutara indirilir. 

 

    Ekonomik ömür 

   

Bilgisayar yazılımları   3-15 - yıl 

   

 

(f) Varlıklarda değer düşüklüğü 

 

Şirket, ertelenen vergi varlıkları dışında kalan her bir finansal varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa 

ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge 

mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda 

ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın satış için 

katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksek olanıdır. 

 

Değer düşüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanırlar. Kullanıma hazır 

olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz 

konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satılması için gerekli 

olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. 

Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 

 

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer 

düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha 

önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. 

 

Şirket tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır: 

 

• Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması, 

• Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu tarafın uymaması, 

• Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp tanınmadığı, 

• Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi, 

• Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Şirket’e sağlayacakları nakit akışlarında önemli 

düşüşlerin olup olmayacağı. 



SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

31 ARALIK 2017 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) 

 

12  

NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

(g) Finansal araçlar 

 

• Finansal varlıklar 

 

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan 

finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar 

düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen 

süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan 

çıkarılır.  

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak 

yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. 

 

Etkin faiz yöntemi 

 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme 

dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa 

bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine 

indirgeyen orandır. 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili 

gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

 

a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal 

varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride 

sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu 

finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu 

kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

 

b) Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 

 

Şirketin vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli 

borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar 

etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler 

etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

c) Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı 

finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra 

güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri 

güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. 

Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir.  

 

Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın 

elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar/zarar olarak gelir tablosuna 

transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan 

ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 

Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve 

azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, 

önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 

 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, 

her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye 

tabi tutulur. 

 

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın 

ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki 

olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması 

durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit 

akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri 

arasındaki farktır. 

 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, 

değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda 

söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü 

zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen 

değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman 

muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal 

edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, 

doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, 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. 

 

(h) Yabancı para cinsinden işlemler 

 

Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar 

ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurundan TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para 

cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin gelir tablosunda finansal gelirler ve 

finansal giderler hesap kalemlerine dahil edilmiştir. 

 

(i) Pay başına kazanç 

 

Pay başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Şirketler mevcut 

hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 

sermayelerini artırabilir. Pay başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. 

Dolayısıyla pay başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak 

çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

 

(j) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

 

Şirketin geçmiş olaylardan kaynaklanan 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 tahmin yapılmadığı 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 yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir. 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin 

olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik 

fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır. 

 

Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve tutarın güvenilir 

bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

(k) Kiralama işlemleri 

 

Şirketin esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirileri üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal kiralama 

şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki 

rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden kaydedilir. Her 

bir kira ödemesi, finansal kiralama borcu üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi amacıyla borç ve finansal giderler arasında 

tahsis edilir. Finansman giderleri, kira dönemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 

 

Finansal kiralama yolu ile satın alınan maddi duran varlıklar, varlığın tahmini faydalı ömrü doğrultusunda  amortismana tabi 

tutulur. Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak 

sınıflandırılır. Faaliyet kiralaması (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) altında yapılan ödemeler, kira dönemi 

boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 

 

(l) Çalışanlara sağlanan faydalar 

 

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle 

istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi 

itibariyle 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. 

 

(m) Borçlanma maliyetleri ve alınan krediler 

 

Alınan krediler alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. 

Alınan krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem 

masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, kapsamlı gelir tablosuna kredi 

dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Alınan kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti oluştuğunda 

kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. 

 

Alınan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan 

fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. 

 

İnşa edilebilmesi veya satışa hazırlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varlık alımları veya yatırımları ile 

dolaysız olarak ilişkilendirilebilen ve inşaat veya üretim sırasında tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varlığın 

maliyetine eklenmektedir. Varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli 

faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Diğer borçlanma 

maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemlerde giderleştirilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

(n) Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü 

 

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, makul değerleriyle finansal 

tablolara kaydedilmekte ve sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetinden, mevcutsa 

değer düşüklüğü karşılığı düşülerek değerlendirilmektedir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari 

alacaklar, etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir. 

 

(o) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

 

Vergiler, cari dönem vergi yükümlülüğünü ve ertelenen vergi yükümlülüklerini içermektedir. Şirketin bilanço tarihi itibarıyla 

dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen cari yıl vergi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. 

 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi 

değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Finansal 

Raporlama Standartları ve Vergi Kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden 

kaynaklanmaktadır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış 

vergi oranları kullanılır. 

 

Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleştirilirken, indirilebilir geçici farklardan 

oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 

olması şartıyla muhasebeleştirilmektedir. 

 

Cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın 

bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

 

(p) Netleştirme/ mahsup 

 

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli 

olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. 

İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi 

veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının 

ihlali olarak değerlendirilmez. Şirketin normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, "Hasılat" başlıklı 

kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri 

üzerinden gösterilir. 

 

(q) Ticari borçlar 

 

Ticari borçlar finansal tablolara alındıkları tarihte makul değerleri ile müteakip dönemde ise indirgenmiş maliyet bedeli 

üzerinden kaydedilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.7)    Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

(r) Devlet teşvik ve yardımları 

 

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dâhil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için 

gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir 

güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır. Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koşullarının 

işletme tarafından yerine getirileceğine dair makul bir güvence oluşması durumunda devlet teşviki olarak kabul edilir. 

 

(s) Emeklilik ve kıdem tazminatı karşılığı 

 

Türkiye’de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki finansal tablolarda 

gerçekleştikçe provizyon olarak ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı 

uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 

 

Ekli finansal tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilanço tarihindeki 

değerinin hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar 

olarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuçlarında faiz 

gideri olarak gösterilmektedir. 

 

(t) Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 

açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki 

tüm olayları kapsar. 

 

Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan 

tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme 

gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde finansal 

tablo dipnotlarında açıklanır. 

 

(u) Nakit akım tablosu 

 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 

sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan 

nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirketin yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları 

ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, 

Şirketin finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit 

benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip 

ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Finansal tabloların kalemlerinin 

gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da 

buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılır.  

 

Şirket 31 Aralık 2017 tarihli mali tabloları ile karşılaştırmalı sunum saplamak amacıyla 31 Aralık 2016 tarihli mali 

tablolarında sınıflama yapmıştır. 

 

2.9) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

 

Şirketin faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması 

ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca, Şirketin organizasyon yapısı, Şirketin farklı faaliyetleri 

içeren ayrı bölümler halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Bu sebeplerden 

dolayı, Şirketin operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Şirketin faaliyet sonuçları, bu faaliyetlere 

tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir. 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları 

 

a) 2017 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar 

 

TMS 12 (Değişiklikler) Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlığı Muhasebeleştirilmesi 1 

TMS 7 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 1 

2014-2016 Dönemine  

İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 12 1 
 1 1 Ocak 2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 

TMS 12 (Değişiklikler) Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlığı Muhasebeleştirilmesi 

 

Değişiklik gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda 

açıklık getirmektedir.  

 

TMS 12’deki değişikliklerin Şirketin konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

TMS 7 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 

 

Bu değişiklik; finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişimleri 

inceleyebileceği açıklamalar sunması gerektiği konusuna açıklık getirmektedir.  

 

Şirket’in finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri, krediler  ve diğer bazı finansal yükümlülükleri 

içermektedir. Değişikliklerin geçiş hükümlerine uygun olarak Şirket, önceki döneme ilişkin karşılaştırmalı bilgileri ilgili 

dipnotta sunmamıştır. Ek açıklamaların dışında, bu değişikliklerin uygulanmasının Şirketin konsolide finansal tabloları 

üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

a) 2017 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (Devamı) 

 

2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 12: Söz konusu iyileştirme, işletmenin TFRS 5, Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

uyarınca satış amaçlı olarak sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri 

açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir.  

 

Şirket’in TFRS 5 kapsamında Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı 

olarak sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları bulunmadığından dolayı, bu değişikliklerin 

uygulanmasının Şirketin konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

b)    Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 

Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve 

yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 1 
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 1 
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya 

Ayni Sermaye Katkıları  
TFRS 2 (Değişiklikler)  Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçülmesi 1 

TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli 1 
TMS 40 (Değişiklikler) Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Transferi 1 
2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık 
İyileştirmeler 

 
TFRS 1 1, TMS 28 1 

TMS 28 (Değişiklikler) İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar 2 
 
1 1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
2 1 Ocak 2019 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

b)     Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

 

TFRS 9 finansal varlıkların/yükümlülüklerin sınıflandırılması ölçümü, kayıtlardan çıkarılması ve genel korunma 

muhasebesiyle ilgili yeni hükümler getirmektedir. 

 

TFRS 9'un temel hükümleri: 

 

TFRS 9 kapsamında olan tüm finansal varlıkların, ilk muhasebeleştirme sonrasında, itfa edilmiş maliyeti veya gerçeğe 

uygun değeri üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etmeyi 

amaçlayan bir işletme modeli içinde tutulan borçlanma araçları ile, yalnızca anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz 

ödemelerini içeren sözleşmeye bağlı nakit akışlarına sahip borçlanma araçları, sonraki muhasebeleştirmede genellikle itfa 

edilmiş maliyetinden ölçülür. Hem sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etmek, hem de finansal varlığı satmak amacıyla 

elde tutan bir işletme modeli içinde tutulan borçlanma araçları ile belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açan borçlanma araçlarının genel olarak gerçeğe uygun değer 

değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür. Diğer tüm borçlanma araçları ve özkaynak araçları, sonraki hesap 

dönemlerinin sonunda gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür.  Ayrıca, TFRS 9 uyarınca işletmeler, ticari amaçla elde 

tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimlerin diğer kapsamlı 

gelirde sunulması konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunabilirler. Bu tür yatırımlardan sağlanan temettüler, 

açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça, kâr veya zarar olarak finansal tablolara 

alınır.  

 

Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan bir finansal yükümlülüğün ölçümü ilgili olarak 

TFRS 9 uyarınca, finansal yükümlülüğe ilişkin kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin, kâr veya zararda muhasebe 

uyumsuzluğu yaratmıyor ya da kâr veya zarardaki muhasebe uyumsuzluğunu artırmıyor ise, diğer kapsamlı gelirde 

sunulması gerekir. Bir finansal yükümlülüğün kredi riskine atfedilebilen gerçeğe uygun değerindeki değişimler sonraki 

dönemlerde kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmaz. TMS 39 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 

yansıtılan finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun değerindeki değişikliğin tamamı kar veya zararda gösterilir. 

 

Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ilişkin olarak TFRS 9, TMS 39 uyarınca uygulanan gerçekleşen kredi zararı 

modelinin aksine, beklenen kredi zararı modelini gerektirmektedir. Beklenen kredi zararı modeli, bir işletmenin beklenen 

kredi zararlarını ve beklenen kredi zararlarında meydana gelen değişiklikleri, ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi 

riskinde oluşan değişiklikleri yansıtacak şekilde, her raporlama tarihinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, yeni düzenlemeye göre, kredi zararlarının muhasebeleştirilmesinden önce bir kredi zararının gerçekleşmiş olması 

gerekmemektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

b)     Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar (Devamı) 

 

Yeni genel korunma muhasebesi hükümleri, TMS 39'da hâlihazırda mevcut olan üç çeşit korunma muhasebe 

mekanizmasını muhafaza etmektedir. TFRS 9 kapsamında, korunma muhasebesine uygun olabilecek işlem türlerine çok 

daha fazla esneklik getirilmiştir, özellikle korunma araçları olarak geçen olan araç türleri ve finansal olmayan kalemlerin 

korunma muhasebesine uygun risk bileşenlerinin türleri genişletilmiştir. Buna ek olarak, etkinlik testi gözden geçirilmiş ve 

“ekonomik ilişki” ilkesi ile değiştirilmiştir. Ayrıca, korunmanın etkinliğinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi artık 

gerekmemektedir. Ek olarak, işlemelerin risk yönetim faaliyetlerine yönelik dipnot yükümlülükleri arttırılmıştır. 

 

Şirket yönetimi, Şirketin 31 Aralık 2017 tarihindeki finansal varlık ve yükümlülüklerine dair, söz konusu tarihteki durumlar 

ve şartlar göz önünde bulundurarak gerçekleştirdikleri analiz neticesinde, TFRS 9'un Şirketin konsolide finansal tablolarına 

etkisini aşağıda gibi değerlendirmişlerdir: 

 

Sınıflandırma ve Ölçüm 

 

İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen ticari ve diğer alacaklar: Bunlar sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz 

ödemelerini içeren sözleşmeye bağlı nakit akışları tahsil etmeyi amaçlayan iş modeli kapsamında elde tutulmaktadır. 

Dolayısıyla, söz konusu finansal varlıklar, TFRS 9'un uygulanması sonrasında itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülmeye 

devam edileceklerdir. 

 

Diğer tüm finansal varlık ve yükümlülükler, TMS 39 kapsamında mevcut durumda kabul edildiği şekliyle ölçülmeye devam 

edilecektir. 

 

Değer Düşüklüğü 

 

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar, finansal kiralama alacakları ve inşaat sözleşmeleri uyarınca 

müşterilerden olan alacak tutarları TFRS 9’da belirtilen değer düşüklüğü karşılıkları hükümlerine tabi olacaktır. 

 

Şirket, ticari alacakları, finansal kiralama alacakları ve inşaat sözleşmeleri uyarınca müşterilerden olan alacaklar için TFRS 

9’un zorunlu tuttuğu veya izin verdiği şekilde, ömür boyu beklenen kredi zararlarını kolaylaştırılmış bir yaklaşımla 

muhasebeleştirmeyi düşünmektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

b)     Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 

 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

 

TFRS 15, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılatın muhasebeleştirilmesinde kullanılmak üzere tek bir kapsamlı 

model öne sürmektedir. TFRS 15 yürürlüğe girdiğinde, halihazırda hasılatın finansal tablolara alınmasında rehberlik 

sağlayan TMS 18 "Hasılat", TMS 11 "İnşaat Sözleşmeleri" ve ilişkili Yorumlar'ı geçersiz kılacaktır. 

 

TFRS 15'ün temel ilkesi, işletmenin müşterilerine taahhüt ettiği mal veya hizmetlerin devri karşılığında hak kazanmayı 

beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerinden hasılatı finansal tablolara yansıtmasıdır. Özellikle, bu standart gelirin finansal 

tablolara alınmasına beş adımlı bir yaklaşım getirmektedir: 

 

1. Adım: Müşteri sözleşmelerinin tanımlanması 

2. Adım: Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 

3. Adım: İşlem bedelinin belirlenmesi 

4. Adım: Sözleşmelerdeki işlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtımı 

5. Adım: İşletme edim yükümlülüklerini yerine getirdiğinde hasılatın finansal tablolara alınması 

 

TFRS 15 uyarınca, işletme edim yükümlülüklerini yerine getirdiğinde, bir başka deyişle, bir edim yükümlülüğü kapsamında 

belirtilen malların veya hizmetlerin "kontrolü" müşteriye devredildiğinde, hasılat finansal tablolara alınmaktadır. 

 

TFRS 15 daha özellikli senaryolara yönelik çok daha yönlendirici rehber sunmaktadır. Buna ek olarak, TFRS 15 dipnotlarda 

daha kapsamlı açıklamalar gerektirmektedir. 

 

Sonradan yayınlanan TFRS 15'e İlişkin Açıklamalar ile edim yükümlülüklerini belirleyen uygulamalara, işletmenin asil veya 

vekil olmasının değerlendirilmesi ve lisanslama uygulama rehberi de eklenmiştir. 

 
Satışla ilişkilendirilen garantiler ayrı olarak satın alınamamaktadır. Bu garantiler, ürünlerin üzerinde mutabakata varılan 

şartnamelere uygunluğuna dair bir güvence sağlamaktadırlar. Bu doğrultuda, Şirket, mevcut muhasebe işlemleriyle tutarlı 

olan TMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar uyarınca ürünlerin güvencesinden sorumlu 

olmaya devam edecektir. 

 

Konutların inşaasına ilişkin olarak, yöneticiler özellikle TFRS 15’in, değişiklik ilkelerinden doğan sözleşme birleşme ve 

değişiklikleri, değişken bedel ile ve malların veya hizmetlerin kontrolü müşteriye devrinin gerçekleştiği zaman ile ilişkili 

ödemelerin gerçekleştiği zaman arasındaki zamanlama farkı bilhassa göz önünde bulundurulduğunda sözleşmede önemli 

bir finansman bileşeni olup olmadığının tespiti konularında sunduğu rehberi değerlendirmiştir. Şirket tarafından yapılan 

inşaat süresince varlıkların kontrolünün müşteride olmasından dolayı, yöneticiler, söz konusu inşaat sözleşmelerinden 

elde edilen hasılatın zamana yayılır bir şekilde finansal tablolara alınması gerektiğine karar vermiştir. Ayrıca, yöneticiler, 

edim yükümlülüklerinin tamamen ifasına yönelik ilerlemeyi ölçmek için halihazırda kullanılan girdi yönteminin, TFRS 15 

kapsamında da uygunluğunu devam ettireceğini düşünmektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

b)     Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 

 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (Devamı) 

 

Yazılım hizmetlerinin kurulumuna ilişkin ise, yöneticiler, söz konusu edim yükümlülüklerinin zaman içinde yerine getirildiğini 

gözlemlemiştir ve bu yükümlülüklerinin tamamen ifasına yönelik ilerlemeyi ölçmek için halihazırda kullanılan yönteminin, 

TFRS 15 kapsamında da uygunluğunu sürdüreceğini düşünmektedir. 

 
Grubun hasılat işlemleri hakkında daha kapsamlı açıklamalar sunmasının dışında, Şirket yönetimi, TFRS 15'in 

uygulanmasının Şirketin finansal durumu ve/veya finansal performansı üzerinde önemli bir etkisi olacağını 

öngörmemektedir. 

 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni 

Sermaye Katkıları 

 

Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye katkılarından 

kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa 

kavuşturulmuştur. 

 

TFRS 2 (Değişiklikler) Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçülmesi  

 

Bu değişiklik hak ediş koşulu içeren nakde dayalı hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, net ödeme 

özelliğine sahip hisse bazlı ödeme işlemlerinin sınıflandırılması ve hisse bazlı bir ödeme işleminin sınıfını, nakit olarak 

ödenen hisse bazlı ödemeden özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeye çeviren bir değişikliğin muhasebeleştirilmesi 

konularında standarda açıklıklar getirmektedir.   

 
TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli 
 

Söz konusu yorum aşağıda sıralanan yabancı para cinsinden işlemlerin oluştuğu durumlara yöneliktir: 

 

Yabancı para cinsinden fiyatlanan veya yabancı para cinsine bağlı olan bir bedel varsa; 

Şirket bu bedele ilişkin avans ödemesini veya ertelenmiş gelir yükümlülüğünü, bağlı olduğu varlıktan, giderden veya 

gelirden önce kayıtlarına aldıysa ve  

Avans ödemesi veya ertelenmiş gelir yükümlülüğü parasal kıymet değilse 

 

Yorum Komitesi aşağıdaki sonuca varmıştır: 

 

İşlem döviz kurunun belirlenmesi açısından, işlemin gerçekleştiği tarih, parasal kıymet olmayan avans ödemesinin veya 

ertelenmiş gelir yükümlülüğünün ilk kayıtlara alındığı tarihtir.  

Eğer birden fazla ödeme veya avans alımı varsa, işlem tarihi her alım veya ödeme için ayrı ayrı belirlenir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10) Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

b)     Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 

 

TMS 40 (Değişiklikler) Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Transferi 

 

TMS 40’a yapılan değişiklikler: 

 

Bu değişiklikle 57’inci paragraf “Bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına transferi veya bu sınıftan transferi 

sadece ve sadece kullanımında değişiklik olduğuna ilişkin bir kanıt olduğu zaman yapılır. Kullanımdaki değişiklik, söz 

konusu varlık yatırım amaçlı gayrimenkul olma tanımını sağladığı veya artık sağlamadığı zaman gerçekleşir. Yönetimin, 

söz konusu varlığı kullanılış niyetinin değişmiş olması, tek başına kullanım amacının değiştiğine ilişkin kanıt teşkil etmez.” 

anlamını içerecek şekilde değiştirilmiştir. 

 

Paragraf 57(a)–(d) arasında belirtilen kanıtların detaylı listesi örnekleri içeren liste olarak değiştirilmiştir. 

 

2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 1: Söz konusu iyileştirme planlanan kullanımına ulaşılması sebebiyle E3–E7 paragraflarındaki kısa vadeli istisnaları 

kaldırmaktadır. 

 

TMS 28: Söz konusu iyileştirme; bir girişim sermayesi kuruluşunun veya özellikli başka bir kuruluşun sahip olduğu iştirak 

veya iş ortaklığı yatırımının gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan varlık olarak ölçülmesi seçeneğinin ilk 

kayıtlara alındıktan sonra her bir iştirak ya da iş ortaklığı yatırımının ayrı ayrı ele alınmasının mümkün olduğuna açıklık 

getirmektedir. 

 

TMS 28 (Değişiklikler) İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar 

 

Bu değişiklik bir işletmenin, TFRS 9’u iştirakin veya iş ortaklığının net yatırımının bir parçasını oluşturan ancak özkaynak 

metodunun uygulanmadığı bir iştirakteki veya iş ortaklığındaki uzun vadeli paylara uyguladığını açıklar. 

 

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin yukarıda açıklanan TFRS 15 ve TFRS 9’un etkiler dışında, Şirket’in 

finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. 
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NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 4 – DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Şirketin faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması 

ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca, Şirketin organizasyon yapısı, Şirketin farklı faaliyetleri 

içeren ayrı bölümler halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Bu sebeplerden 

dolayı, Şirketin operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Şirketin faaliyet sonuçları, bu faaliyetlere 

tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir. 

 

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır. 

 

(a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 

 

Şirketin ilişkili taraflardan ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Şanlı İlaç Sanayi A.Ş. -- 354 

      

Toplam -- 354 

 

(b) Alışlar 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

(c) Satışlar 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

(d) Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler 

 

Şirketin üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 30.06.2016 

      

Maaş ve yolluk ödemeleri 413.235 286.624 

      

Toplam 413.235 286.624 

 

NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR  

 

(a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 

 

Şirketin kısa vadeli ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Ticari alacaklar 2.771.404 1.969.513 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 6) -- 354 

Alacak senetleri 1.062.949 3.637.199 

Şüpheli ticari alacaklar 464.339 389.693 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (464.339) (389.693) 

Alacak reeskontu (-) (132.491) -- 

      

Toplam   3.701.862    5.607.066  

 

Şirketin ticari alacaklarının 425.000 TL’si teminat altındadır. (31 Aralık 2016: 534.886 TL) 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, ticari alacakların 464.339 TL (31 Aralık 2016: 389.693 TL) tutarındaki kısmı için şüpheli 

alacak karşılığı ayrılmıştır. 

 

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hareket tablosu aşağıda açıklanmıştır. 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Dönem başı 389.693 239.640 

Dönem içindeki artış 74.646 150.053 

Vazgeçilen alacaklar -- -- 

Konusu kalmayan karşılıklar -- -- 

      

Dönem Sonu 464.339 389.693 
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NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

(b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar 

 

Şirketin ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Satıcılar 694.638  3.819.496  

Borç reeskontu (-) (7.752) -- 

      

Toplam 686.886  3.819.496  

 

NOT 8 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 9 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

(a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 

 

Şirketin kısa vadeli diğer alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Verilen depozito ve teminatlar 1.464 674 

Personelden alacaklar 36.855 49.324 

KDV/ÖTV iadesi alacakları 734.325 731.559 

      

Toplam 772.644 781.557 

 
 

(b) Kısa Vadeli Diğer Borçlar 

 

Şirketin kısa vadeli diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Diğer 1.217 73.623 

      

Toplam 1.217 73.623 
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NOT 10 – STOKLAR 

 

Şirketin stoklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

İlk madde ve malzeme 2.673.508 1.964.634 

Yarı mamuller -- -- 

Mamul 1.078.497 346.552 

Ticari mallar 37.993 12.456 

Diğer stoklar 291.305 110.969 

      

Toplam   4.081.303    2.434.611  

 

Şirketin stok değer düşüklüğü karşılığı bulunmamaktadır. Yükümlülükler karşılığında teminat olarak verilmiş stok 

bulunmamaktadır. 

 

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

(a) Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 

Şirketin kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Verilen avanslar 46.776 658.214 

Verilen hakediş avanslar (*) 347.466 -- 

Gelecek aylara ait giderler 56.193 102.438 

      

Toplam   450.435    760.652  

 

(*) Şirketin fabrika binasının yapımı kapsamında yüklenici firma olan Ege Çizge İnşaat Taahhüt Proje ve Teknik Müşavirlik 

San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verilmiş fazla hakediş avansı tutarından oluşmaktadır. Şirket ilgili kurumdan bu avans tutarının 

iadesini talep etmiş ancak hakediş bedelleri üzerinde yüklenici firma ile anlaşamamıştır. Hukuki süreç halen devam 

etmektedir. Şirket ilişikteki finansal tablolarda verilen avans tutarının bina inşaatı olması nedeniyle bu tutarı aktifleştirilen 

binanın geçen faydalı ömrü (birikmiş amortismanı) kadar karşılık ayırarak takip etmektedir. Verilen hakediş avansı bedeli 

354.558 TL ve ayrılan karşılık tutarı 7.091 TL’dir. 
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NOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı) 

 

(b) Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 

Şirketin uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Verilen avanslar 66.536 40.562 

Gelecek yıllara ait giderler -- 930 

      

Toplam   66.536    41.492  

 
(c) Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 

 

Şirketin kısa vadeli ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Alınan avanslar 369.522 733.112 

Gelecek aylara ait giderler 1.872 4.993 

      

Toplam   371.394    738.105  

 

 
NOT 13 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 14 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 

Şirketin maddi varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31.12.2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31.12.2017 

Maliyet                   

                    

Arsalar 739.627 -- -- (739.627) -- -- -- -- -- 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri -- 4.619 -- -- 4.619 -- -- -- 4.619 

Binalar -- -- 5.671.512 -- 5.671.512 5.835 (391.410) -- 5.285.937 

Makine, tesis ve cihazlar 2.259.574 68.083 -- -- 2.327.657 182.983 391.410 -- 2.902.050 

Taşıtlar 411.294 255.465 -- (21.517) 645.242 -- 38.484 -- 683.726 

Demirbaşlar 540.473 140.314 -- -- 680.787 99.192 115 (2.703) 777.391 

Yapılmakta olan yatırımlar 3.740.377 -- (3.683.499) -- 56.878 205.550 -- -- 262.428 

                    

  7.691.345 468.481 1.988.013 (761.144) 9.386.695 493.560 38.599 (2.703) 9.916.151 

                    

Birikmiş amortisman (1.920.099) (348.832)   21.517 (2.247.414) (538.690) -- (282) (2.563.114) 

                    

Net kayıtlı değeri 5.771.246    7.139.281     7.353.037 
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NOT 15 – HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN 

PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 16 – ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 17 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

Şirketin maddi olmayan varlıklar ve ilgili itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016 İlaveler Transfer Çıkışlar 31.12.2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31.12.2017 

Maliyet                   

                    

Haklar 129.324 126.481 -- -- 255.805 -- -- -- 255.805 

                    

Toplam 129.324 126.481 -- -- 255.805 -- -- -- 255.805 

                    

Birikmiş itfa payı                   

                    

Haklar (114.879) (36.181) -- -- (151.060) 36.421 (45.663) -- (160.302) 

                    

Toplam (114.879) (36.181) -- -- (151.060) 36.421 (45.663) -- (160.302) 

                    

Net kayıtlı değeri 14.445    104.745       95.503 

 

NOT 18 – ŞEREFİYE 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 19 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 20 – KİRALAMA İŞLEMLERİ 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 21– İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 22– VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, ticari alacakların 464.339 TL (31 Aralık 2016: 389.693 TL) tutarındaki kısmı için şüpheli 

alacak karşılığı ayrılmıştır. 

 

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hareket tablosu aşağıda açıklanmıştır. 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Dönem başı 389.693 239.640 

Dönem içindeki artış 74.646 150.053 

Vazgeçilen alacaklar -- -- 

Konusu kalmayan karşılıklar -- -- 

      

Dönem Sonu 464.339 389.693 

 
NOT 23 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

 

Şirket 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle, T.C, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü'nden 23.08.2017 tarih ve C-117334 sayılı düzenlenmiş teşvik belgesine sahiptir. 21.01.2015 tarih ve B-17334 

sayılı teşvik belgesi 21.01.2015 tarih ve B-17334 sayılı teşvik belgisi yerine kaim olmak üzere düzenlenmiştir.  

 

Yatırımın başlama tarihi 22.12.2014 bitiş tarihi 22.12.2017’dir. Bu süre Ekonomi Bakanlığı tarafından 23.06.2019 tarihine 

kadar uzatılmıştır. Toplam yatırım tutarı 5.550.000 TL’dir. Yatırımın yararlanacağı destek unsurları aşağıdaki gibidir:  

 

1- Sigorta primi işveren hissesi desteği  [6 yıl] 

2- Vergi indirim oranı   [%70] 

3- Yatırıma katkı oranı   [%30] 

4- KDV istisnası 

5- Gümrük Vergisi muafiyeti 

 

NOT 24 – BORÇLANMA MALİYETLERİ 

 

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde varlıklar ile doğrudan ilgili varlık maliyetine ilave edilen borçlanma 

maliyeti bulunmamaktadır. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) Borçlanma maliyetleri kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir. 
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NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

Şirketin karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

(a) Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 

 

Şirketin çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Kullanılmamış izin yükümlülüğü   77.373    --  

      

Toplam   77.373    --  

 

 

(b) Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 

 

Şirketin çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Kıdem tazminatı karşılığı   613.016    563.221  

      

Toplam   613.016    563.221  

 

Şirket, Türk İş Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından emekliye ayrılan (kadınlar 

için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı 

ödemek mecburiyetindedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 4.732 TL (31 Aralık 2016: 4.297 TL) 

tavanına tabidir. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirketin, çalışanların 

emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla 

hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında 

aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 

kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

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

uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 

Aralık 2017 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak 

muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık % 12 

enflasyon ve % 14 faiz oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 1,79 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle 

hesaplanmıştır (31 Aralık 2016: % 8 enflasyon, % 11 faiz oranı ve % 2,78 olarak elde edilen reel iskonto oranı). 
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NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

(b) Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar (Devamı) 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı işten ayrılma 

olasılığıdır. 

 

• Iskonto oranının 1 baz puan yüksek (düşük) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 34.800 TL daha az 

(fazla) olacaktır.  

• Diğer varsayımlar aynı bırakılarak, işten kendi isteği ile ayrılma olasılığı 10 baz puan daha düşük (yüksek) alınması 

durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 72.331 TL daha az (fazla) olacaktır. 

 
NOT 26 – TAAHHÜTLER 
 

(a) Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 

 

Şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı 537.311 289.321 

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş 
olan TRİ' lerin toplam tutarı  --    --  

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu 
temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı 

 --    --  

D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı   --   --  

i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı     

ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş 
olan TRİ' lerin toplam tutarı 

    

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin 
toplam tutarı 

    

      

Toplam 537.311 289.321 

      

Diğer TRİ’lerin Şirketin özkaynaklarına oranı -- -- 
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NOT 27 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN BORÇLAR 

 

(a) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar  

 

Şirketin çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Personele Borçlar 187.786 164.379 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 58.847 53.897 

      

Toplam   246.633    218.276  

 
 

NOT 28 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 

(a) Genel Yönetim Giderleri (-) 

 

Şirketin genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Personel giderleri   (977.007)   (433.877) 

Danışmanlık giderleri   (378.554)   (216.824) 

Amortisman giderleri (13.194) (57.488) 

Aidat giderleri (7.941) (4.433) 

Vergi, resim ve harçlar   (26.790)   (21.879) 

Yakıt giderleri (32.886) (20.997) 

Bakım ve onarım giderleri (21.077) (12.716) 

Diğer   (119.047)   (593.327) 

      

Toplam   (1.576.496)   (1.361.541) 
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NOT 28 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (Devamı) 

 

(b) Pazarlama Giderleri (-) 

 

Şirketin pazarlama giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Personel giderleri   (469.528)   (219.308) 

Kargo giderleri   (296.248)   (133.993) 

Amortisman giderleri   (15.350)   (3.056) 

Komisyon giderleri   (23.793)   (23.687) 

İletişim giderleri   (2.141)   -  

İhracat giderleri   (19.487)   (14.771) 

Promosyon giderleri   (7.892)   (786) 

Diğer   (255.946)   (378.771) 

      

Toplam   (1.090.386)   (774.372) 

 

(c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 29 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

(a) Diğer Dönen Varlıklar 

 

Şirketin diğer dönen varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Devreden KDV 1.951.871 2.053.655 

Gelir tahakkukları -- 21.876 

Diğer 172.796 17.989 

      

Toplam   2.124.667    2.093.520  

 

(b) Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler 

 

Şirketin kısa vadeli diğer yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Ödenecek vergi ve fonlar 293.298 98.655 

Gider tahakkukları -- 29.050 

      

Toplam 293.298    127.705  

 

NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

 

(a) Ödenmiş Sermaye 

 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

12 Kasım 2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 

20.000.000 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasında 

geçerlidir. 

 

Grubun çıkarılmış sermayesi 9.190.000 TL’dir. (31 Aralık 2016: 9.190.000 TL). Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 

9.190.000 paya bölünmüş olup bunların; 848.750,11 adedi (A) Grubu nama yazılı, 8.341.249,89 adedi (B) grubu ve 

hamiline yazılıdır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul 

toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. (B) grubu 

hamiline yazılı payların özel bir hak ve imtiyazı yoktur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) 

grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her 

bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 

(a) Ödenmiş Sermaye (Devamı) 

 

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda açıklanmıştır. 

  31.12.2017 31.12.2016 

Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı TL 

          

Seyit Şanlı -- -- 42,82% 3.935.289 

Halil Karakaya 2,36% 216.621 2,36% 216.621 

Trust Invest Sınai ve Mali Yat. A.Ş. -- -- 33,39% 3.068.804 

Namık Kemal Gökalp 18,94% 1.740.180 -- -- 

Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. 57,28% 5.263.913 -- -- 

Halka Açık Kısım 21,43% 1.969.286 21,43% 1.969.286 

          

Toplam 100% 9.190.000 100% 9.190.000 

          

Sermaye taahhütleri   --   -- 

          

Ödenmiş sermaye   9.190.000   9.190.000 

 

Genel Kurul Toplantısı’nda kar dağıtımı ile ilgili alınan karara istinaden dağıtılan birinci kâr payının ödemesinden sonra 

kalan karın %10’u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında ödenmektedir. 

 

Ortakların sahip oldukları hisseler sonucunda oy hakkı dağılımları aşağıdaki gibidir. 

 

Hissedarlar A Grubu B Grubu Toplam 

     

Halil Karakaya -- 216.621 216.621 

Namık Kemal Gökalp 848.750 891.430 1.740.180 

Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. -- 5.263.913 5.263.913 

Halka Açık Kısım -- 1.969.286 1.969.286 

     

Toplam 848.750 8.341.250 9.190.000 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 

(b) Geri Alınmış Paylar 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Geri alınmış paylar (-) (*) -- (795.769) 

      

 Toplam  --    (795.769) 

 

(*) Şirket sahibi olduğu kendi paylarını 2017 yılında satmıştır. Satıştan doğan kazanç tutarı olan 481.891 TL özkaynaklar 

içerisinde “Paylara ilişkin primler/(iskontolar)” hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. 

 

(c) Paylara İlişkin Primler/(Iskontolar) 

 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Paylara ilişkin primler/(iskontolar) (*) 3.076.932 2.593.041 

      

Toplam   3.076.932    2.593.041  

 

(*) Şirket sahibi olduğu kendi paylarını 2017 yılında satmıştır. Satıştan doğan kazanç tutarı olan 483.891 TL özkaynaklar 

içerisinde “Paylara ilişkin primler/(iskontolar)” hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. 

 

(d) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) 211.434 157.296 

      

Toplam   211.434    157.296  

 

(*) TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının 

hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. 

Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Kıdem 

tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir. 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 

(e) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Yasal yedekler 570.936 756.241 

Olağanüstü yedekler 304.840 -- 

      

Toplam   875.776    756.241  

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret 

Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın 

%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret 

Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 

kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.  

 

(f) Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)  

 

Şirketin geçmiş yıllar karları/zararları hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Geçmiş yıllar karları/(zararları) 4.998.526 2.223.589 

      

Toplam   4.998.526    2.223.589  

 

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı 

Tebliği’ne göre yaparlar. 

 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit 

edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, 

kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr 

üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir. 

 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için 

belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, 

yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

 

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye 

hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, 

net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır. 
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NOT 31 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

Şirketin satışlar ve satışların maliyeti hesaplarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  

01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Yurtiçi satışlar 14.922.611 10.492.357 

Yurtdışı satışlar 2.445.325 4.023.985 

Diğer satışlar 14.137 26.035 

      

Brüt Satışlar 17.382.073 14.542.377 

      

Satış iadeleri (-) (337.031) (175.707) 

Satış iskontoları (-) (1.542) (9.125) 

      

Net Satışlar 17.043.500 14.357.545 

      

Satılan mamül maliyeti ( - ) (12.109.650) (9.769.217) 

Satılan ticari mal maliyeti ( - ) -- (90.150) 

Satılan hizmet maliyeti ( - ) -- -- 

      

Satışların Maliyeti (-) (12.109.650) (9.859.367) 

      

BRÜT KAR/ZARAR 4.933.850 4.498.178 

 

NOT 32 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 33 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

 

Şirketin genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri hesapları aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Genel yönetim giderleri (-)   (1.576.496)   (1.361.541) 

Pazarlama giderleri (-)   (1.090.386)   (774.372) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-) -- -- 

      

Toplam   (2.666.882)   (2.135.913) 
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NOT 34 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

Şirketin esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler hesaplarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

(a) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılıkları 18.075 216.990 

Ticari borç/alacak - kur farkları 389.250 347.691 

Reeskont faiz gelirleri 39.826 7.161 

Diğer 25.900 340.491 

      

Toplam   473.051  912.333  

 

 

(b) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Karşılık giderleri (165.685) (451.711) 

Ticari borç/alacak - kur farkları (302.623) (192.614) 

Reeskont faiz giderleri (211.327) (32.074) 

Diğer (305.521) (79.576) 

      

Toplam   (985.156)   (755.975) 

 

NOT 35 – YATIRIM FAALİYETLERDEN GELİRLER VE GİDERLER 

 

Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirler hesaplarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2015- 
31.12.2015 

      

Hisse senedi satış gelirleri   3  --  

      

Toplam   3    --  
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NOT 36 – ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER 

 

(a)  Amortisman ve İtfa Giderleri 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Satışların maliyeti (122.350) (219.172) 

Pazarlama giderleri (15.350) (3.056) 

Genel yönetim giderleri   (13.194)   (57.488) 

      

Toplam   (150.894)   (279.716) 

 

(b)  Çalışanlara Sağlanan Fayda ve Hizmetler  

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Satışların maliyeti (898.319) (417.385) 

Pazarlama giderleri   (469.528) (219.308) 

Genel yönetim giderleri   (977.007)   (433.877) 

      

Toplam   (2.344.854)   (1.070.571) 

 

NOT 37 – FİNANSMAN GİDERLERİ/(GELİRLERİ) 

 

(a)  Finansman Gelirleri 

 

Şirketin ait finansman gelirleri hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Faiz gelirleri   415.820  365.643 

Kur farkları   166.623    --  

      

Toplam   582.443    365.643 
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NOT 37 – FİNANSMAN GİDERLERİ/(GELİRLERİ) (Devamı) 

 

(b)  Finansman Giderleri 

 

Şirketin ait finansman giderleri hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Faiz giderleri   (49.095)   (19.448) 

Kur farkları   (116.705)   (33.492) 

      

Toplam   (165.800)   (52.940) 

 

NOT 38 – DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ 

 

(a)  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 

 

  

01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçün kazançları/(kayıpları) 67.672 196.621 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçün kazançları/(kayıpları) ertelenen vergi etkisi (13.534) (39.325) 

      

Toplam 54.138 157.296 

 

(b)  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 39 – SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) 

 

(a) Kurumlar Vergisi 

 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi 

yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı 

ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Vergiye tabi 

kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından 

indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa 

geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 

hesaplanmaktadır. 2017 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2016: %20). 

 

Şirketin vergi giderleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

      

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Kurumlar vergisi karşılığı   (556.100)   (170.190) 

Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)   556.100   170.190  

      

Ödenecek/iade edilecek kurumlar vergisi   --    -- 

 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Peşin ödenmiş vergiler -- 198.343 

      

Toplam -- 198.343 
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NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı) 

 

(b) Ertelenmiş Vergi 

 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı 

ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda 

farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2016: %20). 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

    Ertelenen vergi   Ertelenen vergi 
  Toplam varlığı/ Toplam varlığı/ 
  geçici farklar (yükümlülüğü) geçici farklar (yükümlülüğü) 

Ertelenen vergi varlıkları:         

          
Alacaklar reeskontu 204.166 40.833 32.074 6.415 
Şüpheli alacak karşılıkları 77.627 15.525 -- -- 
Kıdem tazminatı karşılıkları 613.016 122.603 -- -- 
Kullanılmamış izin karşılıkları 77.373 15.475 -- -- 
Diğer -- -- 47.975 9.595 
          

Ertelenen vergi varlıkları 972.182 194.436 80.049 16.010 

          

Ertelenen vergi yükümlülüğü:         

          
Borçlar reeskontu (7.752) (1.550) (7.161) (1.432) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların birikmiş amortisman farkları (642.455) (32.123) (279.716) (55.943) 
Kıdem tazminatı aktüeryal (kazanç) / kayıp -- -- (196.621) (39.324) 
Konusu kalmayan karşılıklar -- -- (19.143) (3.829) 
          

Ertelenen vergi yükümlülükleri (650.207) (33.673) (502.641) (100.528) 

          

Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net   160.763   (84.518) 
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NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı) 

 

(b) Ertelenmiş Vergi (Devamı) 

 

Şirketin ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri) hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  

01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

Gelir tablosundaki vergi geliri / (gideri)     

      

Kurumlar vergisi karşılığı (556.100) (150.998) 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri), net 258.816 (54.789) 

      

Toplam vergi geliri / (gideri), net   (297.284)   (205.787) 

 

NOT 41 – PAY BAŞINA KAZANÇ 

 

Pay başına kazanç miktarı, dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle 

hesaplanır.  

 

Şirketin pay başına kazanç hesaplaması aşağıdaki gibidir. 

 

  
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

      

Hissedarlara Ait Net Kar/Zarar 1.874.225 2.625.539 

Azınlık Paylarına Ait Net Dönem Kar/Zararı -- -- 

      

      

Ana Ortaklığa Ait Son Dönem Karı 1.874.225 2.625.539 

Çıkarılmış Pay Adedi 9.190.000 9.190.000 

      

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 0,20 0,29 

 

NOT 42 – PAY BAZLI ÖDEMELER 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 43 – SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 44 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 

 

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle döviz kuru riski Not:  47’deki tabloda gösterilmiş olup, 31 Aralık 2017 tarihinde 

sona eren hesap dönemi itibariyle oluşan kur farkı geliri ile kur farkı gideri ilişikteki finansal tablolarda esas faaliyetlerden 

diğer gelirler/giderler ve finansman gelirleri/giderleri hesaplarında gösterilmiştir. 

 

NOT 45 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 46 – TÜREV ARAÇLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 47 – FİNANSAL ARAÇLAR 

 

(a) Kısa Vadeli Borçlanmalar 

 

Şirketin kısa vadeli borçlanmalarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Banka kredileri 125.000 981.348 

Kredi kartlarına borçlar 68.135 -- 

Kredi faiz tahakkuku 4.142 -- 

      

Toplam 197.277 981.348 

 

Finansal borçların anapara ödeme vadeleri aşağıda sunulmuştur:  

 

      

  31.12.2017 31.12.2016 

      

1 yıl içerisinde ödenecek 197.277 981.348 

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek -- -- 

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek -- -- 

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek -- -- 

4 - 5 yıl içerisinde ödenecek -- -- 

5 yıl ve daha uzun vadeli -- -- 

      

  197.277 981.348 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Şirketin temel finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal 

araçların temel amacı Şirketin işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Şirketin doğrudan işletme faaliyetlerinden 

kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. 

 

(a) Sermaye Risk Yönetimi  

 

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun 

sermaye yapısını sürdürmek ve Şirketin faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir. 

 

Şirketin nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal yatırımların finansal borçlardan düşülmesiyle hesaplanan 

net borcun, toplam sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 

 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

Toplam Borçlar  2.487.094 6.606.292 

Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler (3.907.236) (4.194.962) 

Net Borç (1.420.142) 2.411.330 

Toplam Özkaynak 20.226.893 16.749.937 

Borç/ Özsermaye Oranı -7,02% 14,40% 

      

  31.12.2017 31.12.2016 

Toplam finansal borçlar 197.277 981.348 

Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri (3.907.236) (4.194.962) 

Net finansal borç (3.709.959) (3.213.614) 

Toplam Özkaynak 20.226.893 16.749.937 

Yatırılan Sermaye 16.516.934 13.536.323 

Net Finansal Borç/Yatırım Sermaye Oranı -18,34% -19,19% 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri 

 

Şirketin finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Şirket yönetimi 

ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. 

Şirket, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır. 

 

(1) Likidite Riski   

 

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Aşağıdaki tablo, Şirketin türev niteliğinde olmayan ve 

olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden 

ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler 

aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.  

 

Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir. Vadeli işlem araçları 

brüt ödenmesi gereken vadeli işlemler için net olarak ödenir ve iskonto edilmemiş, brüt nakit giriş ve çıkışları üzerinden 

realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen 

faiz oranı kullanılarak belirlenir. 

 

31.12.2017 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı nakit 

çıkışı 
0-1 Yıl 1-2 yıl 2+ yıl 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 1.132.013 1.132.013 (1.132.013) -- -- 

Finansal Borçlar 197.277 197.277 (197.277) -- -- 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 246.633 246.633 (246.633) -- -- 

Ticari ve Diğer Borçlar 688.103 688.103 (688.103) -- -- 

Türev finansal yükümlülükler: -- -- -- -- -- 

Toplam 1.132.013 1.132.013 (1.132.013) -- -- 

 

 

31.12.2016 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı nakit 

çıkışı 
0-1 Yıl 1-2 yıl 2+ yıl 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 5.092.743 5.092.743 (5.092.743) -- -- 

Finansal Borçlar 981.348 981.348 (981.348) -- -- 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 218.276 218.276 (218.276) -- -- 

Ticari ve Diğer Borçlar 3.893.119 3.893.119 (3.893.119) -- -- 

Türev finansal yükümlülükler: -- -- -- -- -- 

Toplam 5.092.743 5.092.743 (5.092.743) -- -- 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

(2) Piyasa Riski Yönetimi 

 

Şirketin faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile 

ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için 

Şirket, türev niteliğinde olmayan çeşitli finansal araçlar kullanmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile de 

değerlendirilmektedir. 

 

• Kur Riski Yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirketin yabancı para cinsinden parasal 

ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

  

31.12.2017

TL ABD

Karşılığı Doları

1. Ticari Alacaklar 1.844.713 460.208 24.107 --

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 271.578 72.000 -- --

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

3. Diğer -- -- -- --

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.116.291 532.208 24.107 --

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) 2.116.291 532.208 24.107 --

10. Ticari Borçlar 217.191 17.863 33.178 --

11. Finansal Yükümlülükler -- -- -- --

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- --

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- --

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) 217.191 17.863 33.178 --

14. Ticari Borçlar -- -- -- --

15. Finansal Yükümlülükler -- -- -- --

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- --

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- --

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) -- -- -- --

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 217.191 17.863 33.178 --

19. Finansal durum tablosu Dışı Türev Araçların 

Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
-- -- -- --

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- --

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- --

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 1.899.100 514.345 (9.070) --

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

(TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
1.899.100 514.345 (9.070) --

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- --

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı -- -- -- --

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı -- -- -- --

Avro Diğer
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

 

        31.12.2016 

  
TL ABD 

Avro Diğer 
Karşılığı Doları 

1. Ticari Alacaklar -- -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 749.301 137.536 71.507 -- 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- 
3. Diğer 40.562 11.526 -- -- 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 789.863 149.062 71.507 -- 

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) 789.863 149.062 71.507 -- 

10. Ticari Borçlar -- -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- -- 

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) -- -- -- -- 

14. Ticari Borçlar 99.477 28.267 -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- 
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- 
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- -- 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 99.477 28.267 -- -- 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 99.477 28.267 -- -- 

19. Finansal durum tablosu Dışı Türev Araçların  
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 

-- -- -- -- 

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- 

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 690.386 120.795 71.507 -- 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu  
(TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

649.823 109.269 71.507 -- 

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun 
Değeri 

-- -- -- -- 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı -- -- -- -- 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı -- -- -- -- 

 

Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

Aşağıdaki tablo Şirketin ABD Doları ve Avro kurlarındaki %20’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. 

%20’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu 

oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık 

yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %20’luk kur değişiminin etkilerini 

gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder. 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

  Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kaybetmesi 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kaybetmesi 

31.12.2017         

ABD Doları kurunun % 20 değişmesi halinde:         

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 388.011 (388.011) 388.011 (388.011) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 388.011 (388.011) 388.011 (388.011) 

Avro kurunun % 20 değişmesi halinde:         

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (8.191) 8.191 (8.191) 8.191 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) (8.191) 8.191 (8.191) 8.191 

Diğer döviz kurlarının  ortalama % 20 değişmesi halinde:         

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü -- -- -- -- 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) -- -- -- -- 

TOPLAM (3+6+9) 379.820 (379.820) 379.820 (379.820) 

          

          

31.12.2016         

ABD Doları kurunun % 20 değişmesi halinde:         

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 85.020 (85.020) 85.020 (85.020) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 85.020 (85.020) 85.020 (85.020) 

Avro kurunun % 20 değişmesi halinde:         

4- Avro net varlık/yükümlülüğü 53.057 (53.057) 53.057 (53.057) 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) 53.057 (53.057) 53.057 (53.057) 

Diğer döviz kurlarının  ortalama % 20 değişmesi halinde:         

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü -- -- -- -- 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) -- -- -- -- 

TOPLAM (3+6+9) 138.077 (138.077) 138.077 (138.077) 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

• Faiz Oranı Riski Yönetimi 

 

Şirketin sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu riskler faiz 

oranına bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan doğal yöntemler kullanılarak 

yönetilmektedir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin faiz oranları ilgili notlarda belirtilmiştir. Şirketin faiz oranına duyarlı 

finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

    Defter Değeri 

  31.12.2017 31.12.2016 

Sabit faizli araçlar      

           Finansal yükümlülükler 197.277 981.348 

Toplam 197.277 981.348 

      

Değişken faizli araçlar     

           Finansal yükümlülükler -- -- 

Toplam 197.277 981.348 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

• Kredi Riski Yönetimi 

 

  Alacaklar     

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki   

31.12.2017 İlişkili Taraflar Diğer Taraf İlişkili Taraflar Diğer Taraf Mevduat Toplam 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski* -- 3.701.862  -- 772.644  3.886.782  8.361.288  

-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı -- -- -- -- -- -- 

A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değeri 

-- 3.701.862  -- 772.644  3.886.782  8.361.288  

B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri 

-- -- -- -- -- -- 

C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
varlıkların net defter değeri 

-- -- -- -- -- -- 

D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- -- -- -- -- -- 

-vadesi geçmiş  -- 464.339  -- -- -- 464.339  

- değer düşüklüğü -- (464.339) -- -- -- (464.339) 

E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

(b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

• Kredi Riski Yönetimi (Devamı) 

  Alacaklar     

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki   

31.12.2016 İlişkili Taraflar Diğer Taraf İlişkili Taraflar Diğer Taraf Mevduat Toplam 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski* 354  5.606.712  -- 781.557  4.194.348  10.582.971  

-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı -- - -- -- -- -- 

A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değeri 

354  5.606.712  -- 781.557  4.194.348  10.582.971  

B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri 

-- -- -- -- -- -- 

C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
varlıkların net defter değeri 

-- 140.000  -- -- -- 140.000  

D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- -- -- -- -- -- 

-vadesi geçmiş  -- 389.693  -- -- -- 389.693  

- değer düşüklüğü -- (389.693) -- -- -- (389.693) 

E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- 

 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketin 

önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin maruz kalabileceği 

maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır. 

Şirketin çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Şirket, söz konusu riski ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek 

yönetmektedir. 

Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Şirket yönetiminin müşterilere uygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Finansal varlıklar için 

ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin 

alınan teminat bulunmamaktadır. 
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NOT 49 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 

MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

 

    31.12.2017   31.12.2016 

Varlıklar Kayıtlı Değer 
Gerçeğe Uygun 

Değeri 
Kayıtlı Değer 

Gerçeğe Uygun 
Değeri 

Nakit ve nakit benzerleri 3.907.236 3.907.236 4.194.962 4.194.962 

Ticari alacaklar 3.701.862 3.701.862 5.607.066 5.607.066 

Diğer Alacaklar 772.644 772.644 781.557 781.557 

Toplam Varlıklar 8.381.742 8.381.742 10.583.585 10.583.585 

Yükümlülükler         

Finansal borçlar 197.277 197.277 981.348 981.348 

Ticari Borçlar 686.886 686.886 3.819.496 3.819.496 

Diğer Borçlar 1.217 1.217 73.623 73.623 

Toplam Varlıklar 885.380 885.380 4.874.467 4.874.467 

Net likidite pozisyonu  7.496.362 7.496.362 5.709.118 5.709.118 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 

 

● Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa 

fiyatlarından değerlenmiştir. 

 

● Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride belirtilen borsa fiyatından 

başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

 

● Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 

kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 

 

NOT 50 – RAPOLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 51 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 

YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 

 

NOT 52 – TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI 

 

Yoktur. (31 Aralık 2016 – Yoktur.) 
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NOT 53 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Şirketin nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

Nakit 802 560 

Bankalar 3.886.782 4.194.402 

-Vadesiz mevduat 284.782 768.726 

-Vadeli mevduat 3.602.000 3.425.676 

Repo edilen menkul kıymetler 43 -- 

Kredi kartı ile yapılan tahsilatlar 5.881 -- 

Faiz tahakkukları 13.728 -- 

      

Toplam 3.907.236 4.194.962 

 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadesi 3 aydan kısadır. Nakit ve nakit 

benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 47. notta açıklanmıştır. 

 

NOT 54 – ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

  

Dipnot 2’de açıklanan muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkisi ile birikmiş kar/zararlar hesabı ile diğer kapsamlı 

gelirde gösterilen kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/giderlerin etkileri 

özkaynak değişim tablosunda  gösterilmiştir. 


