DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL
SANAYĠ VE TĠCARET
ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK - 31 ARALIK 2021
DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLAR

DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE
KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

Varlıklar

Dipnot

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

5
7
7
8
8-26
8
9
10
17

Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi DuranVarlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

7
3
12
13

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
31 Aralık 2021
36.453.984
51.491
23.781.726
23.781.726
23.026
23.026
8.925.205
51.752
3.620.784

1.700.651
18.225
1.510.060
1.510.060
22.564
22.564
39.591
110.211

31.918.247
505
505
1.361.076
30.551.390
5.276
68.372.231

15.706.060
505
505
1.029.641
14.673.868
2.046
17.406.711

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
31 Aralık 2020

DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE
KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

Kaynaklar

Dipnot

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
ErtelenmiĢ Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Borç KarĢılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
ÖdenmiĢ Sermaye
Paylara ĠliĢkin Primler / Ġskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları)
-Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
Diğer Sermaye Yedekleri
GeçmiĢ Yıllar Karları/(Zararları)
Net Dönem Karı/(Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Kaynaklar

8.923.333
4.076.814
492.501
492.501
1.362.319
1.187.982
174.337
1.395.406
73.792
73.792
1.522.501
399.756
1.122.745
-

6

8.643.342
8.643.342

7.959.496
7.959.496

18
18

18.264.755
18.260.392
10.650.000
18.907

523.882
519.519
10.650.000
18.907

36.967.311
37.014.075
(46.764)
534.645
1.249
(32.416.100)
2.504.380
4.363
68.372.231

15.040.791
15.087.555
(46.764)
534.645
(23.447.567)
(2.277.257)
4.363
17.406.711

18
18
18
18
18
18
18
18

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
31 Aralık 2020

41.464.134
3.392.968
31.638.247
31.638.247
732.484
525.747
206.737
1.724.711
424.613
424.613
1.522.501
399.756
1.122.745
2.028.610

6
7
7
8
8-26
8
15
10
10
16
16
16
17

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
31 Aralık 2021

DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
1 Ocak31 Aralık
2021

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
1 Ocak31 Aralık
2020

19
19

20.709.875
(18.056.051)
2.653.824

1.231.169
(1.357.046)
(125.877)

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)

20
20
21
22

(513.299)
33.379
(39)
2.173.865

(295.365)
141
(807.023)
(1.228.124)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/(Zararlarından)
Paylar
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)

23
3

331.435
2.505.300

364.779
(863.345)

Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Kârı/(Zararı)

24
24

-

(1.827.599)

2.505.300

(2.690.944)

25
25

2.505.300

414.607
(2.276.337)

-Kontrol Gücü Olmayan Paylar

18
18

2.504.380
920

(2.277.257)
920

Pay BaĢına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç

18

0,00235

(0,00214)

SulandırılmıĢ Pay BaĢına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden SulandırılmıĢ Pay BaĢına Kazanç

18

0,00235

(0,00214)

Dipnot
Sürdürülen Faaliyetler
Hasılat
SatıĢların Maliyeti (-)
Brüt Kâr/(Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)
- ErtelenmiĢ Vergi Gelir/ (Gideri)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/(Zararı)
Dönem (Zararının) / Karının Dağılımı
-Ana Ortaklık Payları

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
1 OCAK – 31 ARALIK 2021 DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

Dipnot

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
1 Ocak31 Aralık
2021

(Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ)
1 Ocak31 Aralık
2020

21.926.520

4.146.071

-

-

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi duran varlık yeniden değerleme artıĢları (azalıĢları)
TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/Kayıpları
ErtelenmiĢ Vergi (Gideri) / Geliri

25
25

(4.385.304)

(414.607)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

13

Diğer Kapsamlı Gelir
TOPLAM KAPSAMLI (GĠDER) / GELĠR

17.541.216

3.731.464

20.046.516

1.455.127

20.045.596
920

1.455.127
-

Toplam Kapsamlı (Giderin) / Gelirin Dağılımı
-Ana Ortaklık Payları

18
18

-Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2021 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler ve giderler

(Bağımsız Denetimden GeçmiĢ)

Dipnot

ÖdenmiĢ
Sermaye

31 Aralık 2019 Tarihi Ġtibarıyla Bakiyeler
Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢikliklere ĠliĢkin
Düzenlemeler TMS 19 Düzeltmesi (ertelenmiĢ vergi etkisi netleĢmiĢ)

10.650.000

01 Ocak 2020 Tarihi Ġtibarıyla Bakiyeler
Transferler

10.650.000
-

18

Maddi duran varlık yeniden
Paylara ĠliĢkin
değerleme artıĢları
Primler/Ġskontolar
(azalıĢları)
18.907
18.907
-

11.356.091
-

TanımlanmıĢ Fayda
Planlarının Yeniden
Ölçüm
Kazançları/Kayıpları

Kardan Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler

(46.764)

534.645

-

11.356.091
-

BirikmiĢ kârlar / (zararlar)

(46.764)
-

534.645
-

Olağanüstü
Yedekler
-

GeçmiĢ
Yıllar
Karları / (Zararları)
(16.113.013)

-

-

-

(16.113.013)
(7.334.554)

Net
Dönem Ana Ortaklığa
Karı /
ait
(Zararı) Özkaynaklar
(7.334.554)
(7.334.554)
7.334.554

Kontrol Gücü
Olmayan
Paylar

Toplam
Özkaynaklar

3.443

(931.245)

3.443

(931.245)
-

(934.688)
-

-

(934.688)
-

-

3.731.464

-

-

Toplam kapsamlı gelir
- Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)

18

-

-

- Dönem Karı / (Zararı)

18

-

-

3.731.464
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.277.257)

(2.277.257)

920

(2.276.337)

3.731.464

31Aralık 2020 Tarihi Ġtibarıyla Bakiyeler
(Bağımsız Denetimden GeçmiĢ)

10.650.000

18.907

15.087.555

(46.764)

534.645

-

(23.447.567)

(2.277.257)

519.519

4.363

523.882

01 Ocak 2021 Tarihi Ġtibarıyla Bakiyeler

10.650.000

18.907

15.087.555

(46.764)

534.645

-

(23.447.567)

(2.277.257)

519.519

4.363

523.882

4.363

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢikliklere ĠliĢkin
Düzenlemeler TMS 19 Düzeltmesi (ertelenmiĢ vergi etkisi netleĢmiĢ)
01 Ocak 2021 Tarihi Ġtibarıyla Bakiyeler
GeçmiĢ dönem karının geçmiĢ yıllar zararına transferi
Dağıtılan kar payları
Transfer
Sermaye Artırım
Bağlı ortaklık edinimi veya elden çıkarılması

18

10.650.000
-

18.907
-

-

-

15.087.555
-

(46.764)
-

534.645
-

-

-

-

(23.447.567)
(2.277.257)
(2.985.260)
1.249

(3.706.016)
-

(2.277.257)
2.277.257
-

18
18

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam kapsamlı gelir
- Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar
- Dönem karı

-

-

-

523.882
(2.985.260)

(3.704.767)
-

-

(3.704.767)
-

-

- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış(Azalışları)
31 Aralık 2021 Tarihi Ġtibarıyla Bakiyeler

519.519
(2.985.260)

21.926.520
18

10.650.000

18.907

-

-

37.014.075

(46.764)

534.645

1.249

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5

-

-

21.926.520

-

-

2.504.380

2.504.380

(32.416.100)

2.504.380

18.260.392

21.926.520
2.504.380
4.363

18.264.755

DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2021 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT
KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

Cari Dönem
(Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ)
1 Ocak31 Aralık
2021

GeçmiĢ Dönem
(Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ)
1 Ocak31 Aralık
2020

2.505.300

(2.276.337)

374.337
-

1.258.399
(303.029)

25
23
24

-

799.180
(414.607)
(140)
1.487.445

3

(331.435)

(364.779)

7
9
8
10
7
15

(22.271.666)
(8.925.205)
(3.511.035)
(12.161)
31.145.746
329.305
350.821
1.398.774
(1.452.519)
1.052.781

(1.417.150)
382.835
95.000
(15.875)
10.089

1.052.781

345

13

-

-

6
6

(683.846)
683.846
(2.985.260)
1.965.745
(1.019.515)

-

33.266

345

33.266
18.225
51.491

345
17.880
18.225

Dipnot
referansları
A. ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit AkıĢları
Dönem karı / (zararı), net
Dönem net zararını iĢletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına
getirmek için yapılan düzeltmeler:

18

Amortisman ve itfa payları
• Stok değer düĢüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
KarĢılıklar ile ilgili düzeltmeler
• Dava ve/veya ceza karĢılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Vergi (gelir) / gideri
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar dağıtılmamıĢ karları ile ilgili düzeltmeler
• ĠĢtiraklerin dağıtılmamıĢ karları ile ilgili düzeltmeler
ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler
Ticari alacaklardaki (artıĢ) / azalıĢ
Stoklardaki (artıĢ) / azalıĢ
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artıĢ) / azalıĢ
PeĢin ödenmiĢ giderlerdeki (artıĢ) / azalıĢ
Ticari borçlardaki artıĢ / (azalıĢ)
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar artıĢ / (azalıĢ)
ErtelenmiĢ Gelirlerdeki artıĢ / (azalıĢ)
Faaliyetler ile Ġlgili Diğer Borçlardaki ArtıĢ (AzalıĢ) ile Ġlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artıĢ / (azalıĢ)
Diğer Nakit GiriĢleri (ÇıkıĢları)
Toplam Düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akıĢları

B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları
Maddi olmayan duran varlık alımları

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları
Kısa vadeli finansal borçlardaki artıĢ / (azalıĢ)
Uzun vadeli finansal borçlardaki artıĢ / (azalıĢ)
Ödenen Kar Payları (-)
Diğer Nakit GiriĢ / (ÇıkıĢları)

12-13

10
17

18

(33.388)
72.621
720.081
2.276.682
345

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit
ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ/(AzalıĢ) (A+B+C)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ/(AzalıĢ) (A+B+C+D)
E. Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)

5
5

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2021 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

1.

GRUP’UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Diriteks DiriliĢ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“Ģirket”) 23.09.1996 tarihinde kurulmuĢtur. ġirket‟in ve
bağlı ortaklıklarının (Grup‟un) ana faaliyet konusu battaniye ve kaymaz halı imalatı, satıĢı, pazarlaması ve
akrilik iplik üretimidir. Grup‟un üretim tesisleri ve merkezi Isparta‟dadır. Grup faaliyetlerini Süleyman Demirel
Organize Sanayi Bölgesinde, 11.743 m2 kapalı alan olmak üzere 50.998 m2‟lik alan üzerinde sürdürmektedir.
Merkez adresi; Yayla Mah. 118 Cad. Ünseren Apt. No:7/23 Merkez/Isparta‟dır.
Grup‟un 2 adet ġubesi bulunmakta olup, adresleri aĢağıdaki gibidir;
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114. Cad. No:4 GümüĢgün Mevkii Gönen/Isparta
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114. Cad. No:5 GümüĢgün Mevkii Gönen/Isparta
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Ģirket‟in sermayesi 10.650.000 TL‟dir (31.12.2020: 10.650.000 TL). ġirket
çok ortaklı bir yapıya sahip olup hisseleri borsada iĢlem görmektedir. ġirketin ortaklık yapısı aĢağıdadır;
31 Aralık 2021
Pay oranı
Pay tutarı
94,79%
10.095.000
5,21%
555.000
0,00%
0
100,00%
10.650.000

Adı Soyadı/Ünvanı
Halka açık kısım
Selçuk Turna
Hüseyin AteĢ
ÖdenmiĢ Sermaye

31 Aralık 2020
Pay oranı
Pay tutarı
94,79%
10.095.000
5,21%
555.000
0,00%
0
100,00%
10.650.000

Grup‟un pay senetleri 2012 yılından itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ.‟de (BĠST) iĢlem görmektedir.
SPK‟nın 11.02.2021 tarih ve 7/189 sayılı kararı ile, Ģirketinizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı
içinde 10.650.000 TL olan çıkarılmıĢ sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen
kısıtlanmak suretiyle, Borsa Ġstanbul A.ġ.‟nin (Borsa) Toptan AlıĢ SatıĢ ĠĢlemlerine ĠliĢkin Prosedürü
çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aĢağı olmamak üzere) pay satıĢ fiyatı
esas alınmak suretiyle 4.500.000 TL satıĢ bedeli karĢılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç
edilecek ve tahsisli olarak 2.500.000 TL Canser YALÇINAR‟a, 1.500.000 TL SavaĢ KOLLĠK‟e ve 500.000
TL Sibel ASLAN‟a satılacak paylara iliĢkin ihraç belgesinin;
a) Sermaye artırımına konu nominal pay tutarının, payların satıĢ fiyatının Ģirketiniz tarafından
Borsa‟ya yapılacak baĢvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Ģirketiniz
tarafından Borsa‟ya yapılacak baĢvuru sonucu hesaplanacak pay satıĢ fiyatı esas alınmak
suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal
tutar ve fiyat bilgisini içerecek Ģekilde düzeltilmesi,
b) Ġhraç edilecek payların Canser YALÇINAR, SavaĢ KOLLĠK ve Sibel ASLAN‟ın Merkezi Kayıt
KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa‟da satılmasının
ve Borsa‟da satılması sonucunu doğuracak iĢlemlerde bulunulmasının kısıtlanmasına karar verilmiĢtir.
Grup‟un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla personeli bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Yoktur).
ġirket‟in bağlı ortaklıklarının detayı aĢağıda verilmektedir:
Bağlı Ortaklık Adı

DiritaĢ DiriliĢ DıĢ Ticaret A.ġ.

KuruluĢ Yeri

Isparta

7

Faaliyet Yeri

Isparta

Grup'un Sermayedeki Pay Oranı ve Oy
Kullanma Hakkı Oranı
31 Aralık 2021
99,40%

31 Aralık 2020
99,40%
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1-

GRUP’UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU(Devamı)
ġirket‟in iĢtirakinin detayı aĢağıda verilmektedir:
ĠĢtirak

Diriiplik-DiriliĢ Ġplik San. ve Tic. A.ġ.

KuruluĢ Yeri

Isparta

Faaliyet Yeri

Grup'un Sermayedeki Pay Oranı ve Oy
Kullanma Hakkı Oranı

Isparta

31 Aralık 2021
42,00%

31 Aralık 2020
42,00%

Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklıklar
DiritaĢ DiriliĢ DıĢ Ticaret A.ġ.
ġirket, 1 Temmuz 1999 tarihinde, DiritaĢ DiriliĢ DıĢ Ticaret A.ġ. (“Bağlı Ortaklık”) sermayesini temsil
eden hisse senetlerinin % 99‟unu iktisap etmiĢtir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı
ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 99,40‟dur.
DiritaĢ DiriliĢ DıĢ Ticaret A.ġ. Ģirket tarafından üretilen battaniyelerin yurt dıĢında pazarlanması hizmetinde
bulunmaktadır.
ġirket, Yayla Mah. 118 Cad. Ünseren Apt. No:7/23 Merkez/Isparta adresinde faaliyet göstermektedir.

2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR

2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygunluk beyanı
ĠliĢikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan II-14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”ler) uygun olarak hazırlanmıĢtır.
TFRS‟ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları,
TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir. Finansal tablolar,
SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi‟nde belirlenmiĢ olan formatlar ile
KGK tarafından yayımlanan TMS Taksonomisi‟ne uygun olarak sunulmuĢtur.
Finansal Tabloların HazırlanıĢ ġekli
Finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberinde
belirlenmiĢ olan formatlar ile KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan TMS Taksonomi'sine uygun
olarak sunulmuĢtur.
Finansal Tabloların Onaylanması
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar 31 Mart 2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıĢtır. Genel Kurul‟un ve ilgili yasal kuruluĢların yasal mevzuata göre düzenlenmiĢ finansal tabloları ve
bu finansal tabloları değiĢtirme hakkı vardır.
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2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri(Devamı)
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
TMS 29‟a göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hâkim olduğu bir ülkenin para birimini kullanarak finansal
tablolarını hazırlamakta olan kuruluĢların bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi itibariyle endekslenen birim
değerleri ile göstermeleri ve aynı uygulamayı geçmiĢ dönemlere de yansıtmaları gerekmektedir. Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK)‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, 2005 yılında finansal tabloların
enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiĢtir. Bu nedenle, finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihindeki
Türk Lirası‟nın satın alma gücü cinsinden ifade edilmiĢtir. Parasal olmayan kalemlere 1 Ocak 2005 tarihinden
sonra yapılan giriĢler nominal değeriyle gösterilmiĢtir.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde
yayımlanan duyuru ile Tüketici Fiyat Endeksi (“TÜFE”) oranlarına göre son üç yılın genel satın alım gücündeki
kümülatif değiĢiklik %74,41 olarak gerçekleĢtiğinden, Türkiye Finansal Raporlama Standartları‟nı (“TFRS”)
uygulayan iĢletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” standardı kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmadığı belirtilmiĢtir.
Ekli finansal tablolarda TMS 29‟a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıĢtır.
Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi
Finansal tablolar, geçerli para birimi ve finansal tablolar için sunum birimi olan Türk Lirası (TL) cinsinden ifade
edilmiĢ olup tüm finansal bilgiler en yakın TL tutarına yuvarlanarak gösterilmiĢtir.
KarĢılaĢtırmalı Bilgiler
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket‟in finansal tabloları önceki
dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması
açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
Netleştirme/Mahsup
Finansal tablolara alınan tutarların netleĢtirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve finansal
borcu netleĢtirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını aynı zamanda
yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleĢtirilerek finansal durum
tablosunda net tutarları ile gösterilir.

2.2.

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değiĢiklikleri geçiĢ hükümlerine
uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanır. Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul
tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koĢullarda değiĢiklik olması, yeni bir bilgi
edinilmesi veya ilave geliĢmelerin ortaya çıkması halinde tahminler gözden geçirilir.
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KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.2.

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler ve Hatalar (Devamı)
Muhasebe tahminindeki değiĢikliğin etkisi, yalnızca bir döneme iliĢkinse, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere de iliĢkinse, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde finansal tablolara yansıtılır.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe
tahminlerindeki bir değiĢikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere iliĢkin etkinin
tahmininin mümkün olmadığı haller dıĢında, açıklanır.

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aĢağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiĢtirilmiĢ TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dıĢında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıĢtır. Bu
standartların ve yorumların ġirket‟in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıĢtır.
i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. AĢama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan
DeğiĢiklikler
Aralık 2020‟de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiĢtirilmesinin Finansal
raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz Oranı Reformu – Faz
2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 DeğiĢikliklerini yayınlamıĢtır. ĠĢletmeler bu değiĢiklikleri 1
Ocak 2021‟de veya sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. DeğiĢiklikler aĢağıdaki konuları kapsamaktadır:
IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler için
kolaylaştırıcı uygulama
DeğiĢiklikler, sözleĢmeye bağlı değiĢikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akıĢlarındaki
değiĢikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eĢdeğer değiĢken faiz oranındaki değiĢiklikler olarak
değerlendirilmesi için kolaylaĢtırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaĢtırıcı uygulama kapsamında finansal araçlar
için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değiĢmesi halinde söz konusu durumun bir
finansal tablo dıĢı bırakma ya da sözleĢme değiĢikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit akıĢlarının
finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi öngörülmektedir.
KolaylaĢtırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve
Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta SözleĢmeleri Standardını uygulayan Ģirketler ve
IBOR Reformu kaynaklı kiralama değiĢikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur.
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KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(Devamı)
Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar
- DeğiĢiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve
dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma iliĢkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin vermektedir.
- Nakit akıĢ riskinden korunma fonundaki birikmiĢ tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı varsayılır.
- ġirketler, alternatif faiz oranı geçiĢ sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin
değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma iliĢkisi nezdinde birikmiĢ gerçeğe uygun değer
değiĢimlerini sıfırlama yoluna gidebilir.
- DeğiĢiklikler, gruplama yaklaĢımına konu olarak belirlenmiĢ kalemlerin (örneğin makro riskten korunma
stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle değiĢtirilmesine iliĢkin muafiyet
sağlamaktadır. Ġlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine
olanak sağlamaktadır.
- Alternatif referans faiz oranı geçiĢinde, riskten korunma iliĢkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR reformu
kaynaklı riskten korunma iliĢkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır.
Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması
DeğiĢiklikler, Ģirketlere, riskten korunma iliĢkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileĢeni olarak
belirlendiği durumlarda, risk bileĢenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına dair
geçici muafiyet getirmektedir.
İlave Açıklamalar
DeğiĢiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara iliĢkin Açıklamalar standardı kapsamında; iĢletmenin alternatif referans
faiz oranlarına geçiĢ süreci ve geçiĢten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiĢ gerçekleĢmese de IBOR
geçiĢinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu risk yönetimi stratejisinde
herhangi bir değiĢikliğe yol açmıĢ ise, bu değiĢikliğin açıklanması gibi ek dipnot yükümlülükleri
gerektirmektedir.
Bu değiĢiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla birlikte,
Ģirketlerin geçmiĢ dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir.
Söz konusu değiĢikliğin ġirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır.
TFRS 16 Değişiklikleri - Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlardaki Değişiklik
Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara tanınan
kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değiĢiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda muafiyet
tanınması amacıyla değiĢiklik yapmıĢtır. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin, vadesi 30 Haziran 2022
tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalıĢa sebep olan imtiyazları da kapsayacak Ģekilde
uzatılmasına iliĢkin değiĢiklik yapmıĢtır.
Kiracılar, yapılan bu değiĢikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
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KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(Devamı)
Söz konusu değiĢiklik ġirket‟in için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıĢ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe
girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulanmaya baĢlanmamıĢ yeni standartlar, yorumlar ve değiĢiklikler
aĢağıdaki gibidir. ġirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiĢiklikleri yapacaktır.
TFRS 17 Sigorta SözleĢmeleri
TMS 1 (DeğiĢiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması
TFRS 3 ( DeğiĢiklikler) Kavramsal Çerçeve‟ye Yapılan Atıflar
TMS 16 (DeğiĢiklikler) Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar
TMS 37 (DeğiĢiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı SözleĢmeler – SözleĢme Yerine Getirme Maliyeti
TFRS‟lere ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41‟e Yapılan DeğiĢiklikler
2018 – 2020
TFRS 4 (DeğiĢiklikler) TFRS 9‟un Uygulanmasına ĠliĢkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması
TFRS 16 (DeğiĢiklikler) COVID-19‟la Ġlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında
Devam Eden Ġmtiyazlar
TMS 1 (DeğiĢiklikler) Muhasebe Politikalarının Açıklanması
TMS 8 (DeğiĢiklikler) Muhasebe Tahminleri Tanımı
TMS 12 (DeğiĢiklikler) Tek Bir ĠĢlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle Ġlgili ErtelenmiĢ Vergi
TFRS 10 ve TMS 28 DeğiĢiklikleri: Yatırımcı ĠĢletmenin ĠĢtirak veya ĠĢ Ortaklığına Yaptığı Varlık
SatıĢları veya Katkıları
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araĢtırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiĢtirilmek üzere,
Aralık 2017‟de TFRS 10 ve TMS 28‟de yapılan söz konusu değiĢikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak
ertelemiĢtir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. ġirket söz konusu değiĢikliklerin etkilerini, bahsi
geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir.
TFRS 3 DeğiĢiklikleri – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara iliĢkin değiĢiklik
KGK, Temmuz 2020‟de TFRS ĠĢletme BirleĢmeleri standardında değiĢiklikler yapmıĢtır. DeğiĢiklik, TFRS 3‟ün
gerekliliklerini önemli Ģekilde değiĢtirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan
atfı Mart 2018‟de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiĢtirmek niyetiyle
yapılmıĢtır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karĢılamayan koĢullu varlıkları tanımlamak
için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiĢtir. DeğiĢiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer iĢletme, aynı zamanda veya daha erken bir tarihte,
TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)‟ye atıfta bulunan değiĢikliklerin tümüne ait değiĢiklikleri
uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değiĢikliğin ġirket‟in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(Devamı)
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar(Devamı)
TMS 16 DeğiĢiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme
KGK, Temmuz 2020‟de,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değiĢiklikler yapmıĢtır. DeğiĢiklikle
birlikte, Ģirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satıĢından
elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düĢülmesine izin vermemektedir. ġirketler bu
tür satıĢ gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda muhasebeleĢtirecektir.
DeğiĢiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. DeğiĢiklikler geriye
dönük olarak, yalnızca iĢletmenin değiĢikliği ilk uyguladığı hesap dönemi ile karĢılaĢtırmalı sunulan en erken
dönemin baĢlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. Ġlk
defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet tanınmamıĢtır.
Söz konusu değiĢikliklerin ġirket‟in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TMS 37 DeğiĢiklikleri - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleĢmeler-SözleĢmeyi yerine getirme maliyetleri
KGK, Temmuz 2020‟de, TMS 37 KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar standardında değiĢiklikler
yapmıĢtır. TMS 37‟de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak
olan değiĢiklik, bir sözleĢmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının
değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için yapılmıĢtır ve „direkt ilgili maliyetlerin‟ dahil
edilmesi yaklaĢımının uygulanmasını içermektedir.
TMS 37 DeğiĢiklikleri - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleĢmeler-SözleĢmeyi yerine getirme
maliyetleri(Devamı)
DeğiĢiklikler, değiĢikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin baĢında (ilk uygulama tarihi)
iĢletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleĢmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değiĢikliklerin ġirket‟in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TFRS 17 – Yeni Sigorta SözleĢmeleri Standardı
KGK ġubat 2019‟da, sigorta sözleĢmeleri için muhasebeleĢtirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan
kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17‟yi yayımlamıĢtır. TFRS 17 hem sigorta sözleĢmelerinden
doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem
boyunca muhasebeleĢtirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak 2023 ve sonrasında baĢlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart ġirket için geçerli
değildir ve ġirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(Devamı)
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar(Devamı)
TMS 1 DeğiĢiklikleri - Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması
15 Ocak 2021‟de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değiĢiklikler yapmıĢtır. 1 Ocak
2023 tarihinde veya sonrasında baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu
değiĢiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına iliĢkin kriterlere açıklamalar getirmektedir.
Yapılan değiĢiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar” e göre
geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değiĢikliklerin ġirket‟in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
Yıllık ĠyileĢtirmeler - 2018-2020 Dönemi
KGK tarafından, Temmuz 2020‟de “TFRS standartlarına iliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler / 2018-2020 Dönemi”,
aĢağıda belirtilen değiĢiklikleri içerek Ģekilde yayınlanmıĢtır:
- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulaması – Ġlk Uygulayan olarak ĠĢtirak:
DeğiĢiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiĢ yabancı para
çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. DeğiĢiklik ayrıca, iĢtirak veya iĢ ortaklığına da uygulanır.
- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dıĢı bırakılması için '%10 testinde dikkate
alınan ücretler:
DeğiĢiklik, bir iĢletmenin yeni veya değiĢtirilmiĢ finansal yükümlülük Ģartlarının, orijinal finansal yükümlülük
Ģartlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa
kavuĢturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dâhil olmak üzere yalnızca borçlu
ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.
- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değiĢiklik ile,
TMS 41 paragraf 22‟deki, Ģirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin
belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akıĢlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıĢtır.
Yapılan iyileĢtirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değiĢikliklerin ġirket‟in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
AĢağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değiĢiklikler UMSK tarafından
yayınlanmıĢ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiĢtir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar
ve değiĢiklikler henüz KGK tarafından TFRS‟ye uyarlanmamıĢtır/yayınlanmamıĢtır ve bu sebeple TFRS‟nin bir
parçasını oluĢturmazlar. ġirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değiĢiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS‟de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(Devamı)
iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
UMS 8 DeğiĢiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı
ġubat 2021'de UMSK, UMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değiĢiklikler yayınlamıĢtır.
UMS 8 için yayınlanan değiĢiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir. DeğiĢiklikler, muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler ile muhasebe politikalarındaki
değiĢiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, iĢletmelerin muhasebe
tahminlerini geliĢtirmek için ölçüm tekniklerini ve girdilerini nasıl kullanacaklarına açıklık getirir. DeğiĢtirilen
standart, girdideki bir değiĢikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değiĢikliğin muhasebe tahmini üzerindeki
etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki
değiĢiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değiĢikliğin önceki tanımı, muhasebe
tahminlerindeki değiĢikliklerin yeni bilgilerden veya yeni geliĢmelerden kaynaklanabileceğini belirtmekteydi.
Bu nedenle, bu tür değiĢiklikler hataların düzeltilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü UMSK
tarafından korunmuĢtur.
Söz konusu değiĢiklik ġirket‟in için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.
UMS 1 ve UFRS Uygulama Bildirimi 2 DeğiĢiklikleri – Muhasebe Politikalarının Sunumu
ġubat 2021'de UMSK, UMS 1 ve UFRS Uygulama Bildirimi 2 Önemlilik Tahminleri Yapma için iĢletmelerin
muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak için rehberlik ve
örnekler sağladığı değiĢiklikleri yayınlamıĢtır. UMS 1'de yayınlanan değiĢiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, UMSK, muhasebe politikası bilgilerinin
açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile değiĢtirmeye karar vermiĢtir. 'Önemli' UFRS'de
tanımlanmıĢ bir terimdir ve UMSK‟ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük ölçüde anlaĢılmaktadır.
Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, iĢletmelerin hem iĢlemlerin boyutunu, diğer olay
veya koĢulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca iĢletmenin muhasebe politikası
bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiĢtir.
Söz konusu değiĢiklik ġirket‟in için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.
TMS 12 DeğiĢiklikleri – Tek bir iĢlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere iliĢkin ErtelenmiĢ Vergi
Mayıs 2021'de UMSK, UMS 12'de ilk muhasebeleĢtirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece istisnanın
eĢit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan iĢlemlere uygulanmamasını sağlayan
değiĢiklikler yayınlamıĢtır. UMS 12'ye yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.3.

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(Devamı)
iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
TMS 12 DeğiĢiklikleri – Tek bir iĢlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere iliĢkin ErtelenmiĢ Vergi
(Devamı)
DeğiĢiklikler, bir yükümlülüğe iliĢkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür
indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleĢtirilen yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileĢenine
(ve faiz giderine) vergi amacıyla iliĢkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında)
bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal
tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir.
Söz konusu değiĢiklik ġirket‟in için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.

2.4

Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar, ġirket ve ġirket‟in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen iĢletmelerin finansal
tablolarını kapsar. Kontrol, ġirket‟in aĢağıdaki Ģartları sağlaması ile sağlanır:

yatırım yapılan Ģirket/varlık üzerinde gücünün olması;

yatırım yapılan Ģirket/varlıktan elde edeceği değiĢken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması
ve

getiriler üzerinde etkisi olabilecek Ģekilde gücünü kullanabilmesi.
Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değiĢiklik oluĢmasına neden olabilecek bir durumun ya
da olayın ortaya çıkması halinde ġirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden
değerlendirir.
ġirket‟in yatırım yapılan Ģirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın
faaliyetlerini tek baĢına yönlendirebilecek/yönetebilecek Ģekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım
yapılan Ģirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. ġirket, aĢağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili
yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla
ilgili tüm olayları ve Ģartları göz önünde bulundurur:





ġirket‟in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karĢılaĢtırılması;
ġirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;
SözleĢmeye bağlı diğer anlaĢmalardan doğan haklar ve
ġirket‟in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiĢ dönemlerdeki genel
kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını
gösterebilecek diğer olay ve Ģartlar.

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması ġirket‟in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla
baĢlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir
ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna dahil edilir.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.4

Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar (Devamı)
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan
paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı
geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
Gerekli olması halinde, Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların
finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıĢtır.
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup Ģirketleri arasındaki iĢlemlere
iliĢkin nakit akıĢları konsolidasyonda elimine edilir.
Grup’un mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler
Grup‟un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değiĢiklikler özkaynak
iĢlemleri olarak muhasebeleĢtirilir. Grup‟un payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı
ortaklık paylarındaki değiĢiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği
tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, doğrudan özkaynaklarda Grup‟un payı
olarak muhasebeleĢtirilir.
Grup‟un bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satıĢ sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satıĢ
bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (Ģerefiye dahil) ve
yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır.
Diğer kapsamlı gelir içinde bağlı ortaklık ile ilgili önceden muhasebeleĢtirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar,
ġirket‟in ilgili varlıkları satmıĢ olduğu varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır
(örneğin; konuyla ilgili TMS standartları uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiĢ yıl karlarına
transfer). Bağlı ortaklığın satıĢı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri,
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen baĢlangıç
muhasebeleĢtirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iĢtirak ya da
müĢterek olarak kontrol edilen bir iĢletmedeki yatırımın baĢlangıç muhasebeleĢtirmesindeki maliyet bedeli
olarak kabul edilir.
ĠĢtirak
ĠĢtirak, Grup‟un önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık dıĢında kalan iĢletmedir. Önemli derecede
etkinlik, bir iĢletmenin finansal ve operasyonel politikalarına iliĢkin kararlarına münferiden veya müĢtereken
kontrol yetkisi olmaksızın katılma gücünün olmasıdır. Grup‟un, Ģirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine
sahip bulunmamakla birlikte önemli derecede etkinliğe sahip olduğu kuruluĢtur. ĠĢtirak, özsermaye yöntemi ile
konsolide edilmiĢtir.
Grup ve ĠĢtiraki arasındaki iĢlemlerden doğan gerçekleĢmemiĢ karlar, Grup‟un iĢtirak payına paralel olarak
silinmiĢtir; gerçekleĢmemiĢ zararlar da, transfer edilen varlıkla ilgili herhangi bir değer düĢüklüğüyle ilgili kanıt
sağlanamaması durumunda silinmektedir. ĠĢtirak ‟in net varlıklarındaki artıĢ veya azalıĢlar Grup‟un payına düĢen
kısmı gösterecek Ģekilde artırılarak veya azaltılarak konsolide finansal tablolara yansıtılır ve konsolide kar veya
zarar tablolarında “Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar” kaleminde gösterilir.
ĠĢtirakin, Grup‟un iĢtirakteki payını (özünde Grup‟un iĢtirakteki net yatırımının bir parçasını oluĢturan herhangi
bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aĢan zararları kayıtlara alınmaz. Ġlave zarar ayrılması ancak Grup‟un yasal
veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmıĢ olması ya da iĢtirak adına ödemeler yapmıĢ olması
halinde söz konusudur.
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2.4

Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar (Devamı)
Grup ile iĢtirak arasındaki iĢlemlerden doğan gerçekleĢmemiĢ karlar, Grup‟un iĢtirakteki payı ölçüsünde
düzeltilmiĢ olup, gerçekleĢmemiĢ zararlar da, iĢlem, transfer edilen varlığın değer düĢüklüğüne uğradığını
göstermiyor ise, düzeltilmiĢtir. Grup, ĠĢtirakler ile ilgili yükümlülük altına girmediği sürece, ĠĢtirak‟in kayıtlı
değeri sıfır olduğunda özkaynak yöntemi kullanılmasına son verir.
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında kontrol gücü olmayan paya sahip pay sahibinin
payları, konsolide finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosunda sırasıyla kontrol gücü olmayan pay ve
kontrol gücü olmayan kar/zarar olarak gösterilmektedir.

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, 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 değiĢikliği riskini taĢımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine
yakındır.
Finansal Yatırımlar
Finansal yatırımlar, alım satım amaçlı (gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen) finansal
varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar ve satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak üç grupta
sınıflandırılmıĢtır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal yatırımların ilk
muhasebeleĢtirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri
de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilmektedir. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa
dönemde oluĢan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde
edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul
değerler ile vadesi üç aydan uzun olan bankalardan oluĢmaktadır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, ilk
muhasebeleĢtirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir. Ġlgili finansal varlığın edinimi ile ilgili
iĢlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilmekte ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde gerçeğe
uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluĢan kazanç ve kayıplar
kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Aktif bir piyasası olmayan alım satım amaçlı finansal yatırımlar, takip
eden dönemlerde maliyet bedelinden gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması
esnasında kazanılan faizler öncelikle faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar payları temettü gelirleri içerisinde
gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin alım ve satım iĢlemleri “teslim tarihi”ne göre kayıtlara
alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, iĢletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit
veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, finansal yatırımlardır. Vadeye kadar
elde tutulacak finansal yatırımlar, kayda alınmalarını takip eden dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak
hesaplanan itfa edilmiĢ maliyet bedeli üzerinden gösterilmektedirler. Yapılan değerleme sonucu oluĢan kazanç
ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.
Etkin faiz yöntemi, finansal varlık (veya bir finansal varlık grubunun) itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması
ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal
aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak
gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine
indirgeyen orandır.

18

DĠRĠTEKS DĠRĠLĠġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2021 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir)

2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Yatırımlar (Devamı)
Satılmaya hazır finansal yatırımlar, satılmaya hazır olarak tanımlanan, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya
gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak sınıflanmayan finansal yatırımlardır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, aktif bir piyasasının olması durumunda, gerçeğe uygun değer üzerinden
değerlenir ve yapılan değerleme sonucunda oluĢan kazanç ve kayıplar, bu varlık elden çıkarılıncaya kadar,
özkaynak içerisinde gösterilir. Aktif bir piyasasının olmaması halinde ise, maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
Finansal Borçlar
Faiz karĢılığı alınan banka kredileri, alıĢ maliyeti düĢüldükten sonra alınan net tutar esasından kayıtlara
yansıtılmaktadır. Ġtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler,
kar veya zarar tablosu ile iliĢkilendirilir. Finansman giderleri, ortaya çıktıkları dönemde vadelerinin gelmemesi
durumunda da tahakkuk esasından muhasebeleĢtirilmekte ve kredilerde sınıflandırılmaktadır.
Ticari Alacaklar
Vadeli satıĢlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden
değerlendirilmektedir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin
önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmektedir.
Ticari alacakların etkin faiz oranlarının bilinmemesi halinde emsal faiz oranı esas alınmaktadır. Grup,
alacaklarının ve borçlarının ticari teamüller gereğince peĢin değerinin olmaması ve satıĢlara vade farkı
uygulanmaması nedenlerinden dolayı etkin faiz oranı olarak, LIBOR oranları kullanmıĢtır.
Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak etkin faiz oranı yöntemiyle
indirgenmiĢ değerleri (itfa edilmiĢ maliyet değerleri) ile raporlanır.
Ticari alacakların nominal tutarı ile itfa edilmiĢ değeri arasındaki fark, “TMS 39 Finansal Araçlar:
MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” Standardına göre faiz gideri olarak muhasebeleĢtirilmektedir.
ġüpheli alacak karĢılığı, gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. KarĢılık, Grup yönetimi tarafından tahmin edilen
ve ekonomik koĢullardan ya da hesabın doğası gereği taĢıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karĢıladığı
düĢünülen tutardır. Bir alacağın Ģüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için değiĢik göstergeler mevcut olup,
bunlar aĢağıdaki gibidir:
a) Önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına iliĢkin veriler,
b) Borçlunun ödeme yeteneği,
c) Ġçinde bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koĢullar.
ġüpheli Alacaklar KarĢılığı
Grup, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için Ģüpheli
alacak karĢılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar
arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dâhil
olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen
değeridir.
ġüpheli alacak tutarına karĢılık ayrılmasını takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığından düĢülür, geriye kalan bir tutar olması
durumunda ise kalan bakiye esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir.
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Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Stoklar
Stoklar, maliyet veya net gerçekleĢebilir değerden düĢük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma
maliyetlerini, dönüĢtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan
diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Sabit genel
üretim maliyetlerinin dönüĢtürme maliyetlerine dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı
varsayımına dayanmaktadır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalıĢmalarından kaynaklanacak kapasite
düĢüklüğü de dikkate alınarak, normal koĢullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen
ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak
kabul edilebilir.
Net gerçekleĢebilir değer, iĢin normal akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı
gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Ġlk madde ve
malzemelerin yenileme maliyetleri, net gerçekleĢtirilebilir değeri yansıtan en iyi ölçü olabilir.
Stokların elde etme maliyetleri, her bir stok kalemi bazında net gerçekleĢebilir değerlerine indirilir. Bu indirim,
stok değer düĢüklüğü karĢılığı ayırmak suretiyle yapılır. Yani stokların maliyet bedelleri, net gerçekleĢebilir
değerden büyükse, maliyet bedeli değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılarak, net gerçekleĢebilir değere indirilmektedir.
Aksi durumda herhangi bir iĢlem yapılmamaktadır.
Stoklar, vadeli ödeme koĢuluyla alınmıĢ olması halinde, peĢin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasındaki fark,
finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak
muhasebeleĢtirilmektedir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, aĢağıda yer alan amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artıĢ kazancı ya da her
ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleĢmesine göre kiracı tarafından) elde
tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi):
a) Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak; veya
b) Normal iĢ akıĢı çerçevesinde satılmak.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı (değer artıĢ kazancı) ya da her ikisini birden
elde etmek amacıyla elde tutulmaktadır.
Grup tarafından yatırım amaçlı bir gayrimenkul, aĢağıda belirtilen koĢulların sağlanmıĢ olması durumunda bir
varlık olarak muhasebeleĢtirilmektedir:
a) Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların iĢletmeye giriĢinin muhtemel olması,
b) Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilir olması.
Yatırım amaçlı gayrimenkul baĢlangıçta maliyeti ile ölçülmektedir. ĠĢlem maliyetleri de baĢlangıç ölçümüne
dahil edilmektedir. Ancak finansal kiralama yoluyla alınan yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değeri
ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı üzerinden muhasebeleĢtirilmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkul sonraki dönemlerde, gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yönteminden biri
seçilerek değerlenmektedir.
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2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Devamı)
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar
arasında bir varlığın el değiĢtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar olarak
belirlenmektedir. Gerçeğe uygun değer, gayrimenkullerin piyasası olmaması durumunda da en iyi tahmine
dayanarak belirlenmektedir. Bu açıdan gerçeğe uygun değer, tahmin ve piyasa koĢullarındaki değiĢime bağlı
olarak değiĢebilmektedir. Gerçeğe uygun değerin tespitinde uzman görüĢlerine bağlı olarak varlığın kendine özgü
riskleri, piyasa koĢulları, yıpranma payı gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Buna göre yatırım amaçlı
gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiĢimden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, oluĢtuğu dönemde
kâr veya zarara dahil edilmekte olup, yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler içerisinde
muhasebeleĢtirilmektedir.
Maddi Duran Varlıklar
Grup‟un, mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak üzere, baĢkalarına kiraya verilmek (gayrimenkuller
dıĢındaki duran varlıklar için) veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden
fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemleri maliyet modeli çerçevesinde, maliyet değerleriyle ifade edilmektedir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alıĢ fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi
duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluĢmaktadır. Maddi duran varlığın
kullanımına baĢlandıktan sonra oluĢan tamir ve bakım gibi harcamalar, oluĢtukları dönemde gider olarak kar
veya zarar tablosunda raporlanmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında
ekonomik bir değer artıĢı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.
Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamaları kapsamaktadır ve faydalı ömrün kira
sözleĢmesinin süresinden uzun olduğu hallerde kira süresi boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalı ömürleri
üzerinden amortismana tabi tutulur.
Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. Ġlgili varlıkların atıl
durumda bulundukları dönemde de amortisman ayrılmaya devam edilir.
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır ve
gerektiğinde düzeltme iĢlemi yapılmaktadır.
Maliyet Yöntemi
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten
sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçlı ya da hâlihazırda belirlenmemiĢ olan diğer amaçlar doğrultusunda inĢa edilme
aĢamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düĢüklüğü kaybı düĢülerek gösterilirler. Maliyete
yasal harçlar da dâhil edilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu
gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında, 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 değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
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Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan
kazanç veya kayıp satıĢ hâsılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar
tablosuna dâhil edilir.
Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aĢağıda
belirtilmiĢtir:
Ekonomik Ömür
29-50 Yıl
5-15 Yıl
4-8 Yıl
2-15 Yıl

Binalar
Makine ve Ekipmanlar
Motorlu TaĢıtlar
DemirbaĢlar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve birikmiĢ değer
düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya
çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değiĢiklikler
ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluĢan maliyetler üzerinden aktifleĢtirilir.
Maddi olmayan varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satıĢından, gelecekte ekonomik yarar
elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (finansal durum tablosu) dıĢı bırakılır. Bir
maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (finansal durum tablosu) dıĢı bırakılmasından kaynaklanan
kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilâtlar ile defter değerleri arasındaki
fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dıĢına alındığı zaman kâr veya
zararda muhasebeleĢtirilir.
Bakım ve onarım giderleri, oluĢtukları dönemin kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilirler. BaĢlıca
yenilemeler ile ilgili maliyetler ise maddi duran varlığın gelecekte, yenilemeden önceki durumundan daha iyi bir
performans ile ekonomik yarar sağlaması beklenen durumlarda o varlığın maliyetine eklenirler. Varlığın
maliyetine eklenen söz konusu aktifleĢtirme sonrası harcamalar, ilgili varlığın ekonomik ömürleri çerçevesinde
amortismana tabi tutulurlar. Grup, aktifleĢtirmeden sonraki harcamalar kapsamında değiĢtirilen parçaların taĢınan
değerlerini diğer bölümlerden bağımsız bir Ģekilde amortismana tabi tutulup tutulmadığına bakmaksızın finansal
durum tablosundan çıkarır.
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı)
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aĢağıda belirtilmiĢtir:
Ġtfa Payı (Yıl)
Bilgisayar programları

3-15 yıl

SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satıĢ iĢlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı
durumlarda satıĢ amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar olarak gösterilir. Bu varlıklar; bir iĢletme birimi, satıĢ
grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların satıĢının finansal durum
tablosu tarihini takip eden oniki ay içerisinde gerçekleĢmesi beklenir. ÇeĢitli olay veya koĢullar satıĢ iĢleminin
tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, iĢletmenin kontrolü dıĢındaki olaylar
veya koĢullar nedeniyle gerçekleĢmiĢ ve iĢletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satıĢına
yönelik satıĢ planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satıĢ iĢlemini
tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satıĢ
amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Durdurulan faaliyetler; elden çıkarılan veya satıĢ amacıyla elde tutulan iĢletme birimleri olabilir ve
a) belirli bir coğrafi bölge faaliyetlerini veya önemli bir iĢ kolunu ifade eder
b) belirli bir coğrafi bölge faaliyetlerini veya önemli bir iĢ kolunun elden çıkarmak ile ilgili planın bir
parçasıdır veya
c) tekrar satmak için iktisap edilen bir bağlı ortaklıktır.
SatıĢ amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düĢük olanı ile değerlenir. Makul
değerin kayıtlı değerin altına düĢtüğü durumlarda oluĢan değer düĢüklüğü ilgili dönemin konsolide gelir
tablosuna gider kaydedilir.
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
Amortisman ve itfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya
da olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir
tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satıĢ maliyetleri
düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer
düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akıĢlarının olduğu en düĢük seviyede
gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmıĢ finansal olmayan varlıklar her raporlama
tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar özellikli varlıklar olarak
adlandırılırlar ve özellikli varlıkların, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilen borçlanma
maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilene kadar özellikli varlığın maliyetine dâhil
edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamıĢ kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleĢtirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup
edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
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Borçlanma Maliyetleri (Devamı)
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Grup‟un aktifleĢtirmiĢ olduğu borçlanma maliyeti
bulunmamaktadır (01 Ocak – 31 Aralık 2020: Yoktur).
Kur DeğiĢiminin Etkileri
Grup‟un konsolide finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. Grup‟un mali durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. Grup‟un konsolide finansal tablolarının
hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli
parasal varlık ve yükümlülükler finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na
çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden
kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL‟ye
çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden
çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aĢağıda belirtilen durumlar haricinde, oluĢtukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleĢtirilirler:
Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inĢa edilmekte olan varlıklarla iliĢkili olan ve yabancı para birimiyle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine
dâhil edilen kur farkları,
- Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere karĢı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen
iĢlemlerden kaynaklanan kur farkları,
- YurtdıĢı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluĢturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleĢtirilen ve net
yatırımın satıĢında kar ya da zararla iliĢkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdıĢı faaliyetlerden
kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.
Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler ve ilgili alım ve satım taahhütleri kur riski doğurmaktadır. Türk
Lirası‟nın yabancı döviz cinsleri karĢısındaki değer kaybı veya kazancından kaynaklanan kur riski Grup‟un
döviz pozisyonunun üst yönetim tarafından izlenmesi ve onaylanmıĢ limitler dâhilinde pozisyon alınması
suretiyle yönetilmektedir.
Vergilendirme
ĠliĢikteki konsolide finansal tablolarda vergi gideri, dönem cari dönem vergi karĢılığı ve ertelenmiĢ vergiden
oluĢmaktadır.
- Cari dönem vergi karşılığı
Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar gelir vergisine iliĢkin yükümlülükler için finansal durum
tablosu tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları çerçevesinde bir karĢılık ayrılmıĢtır. Vergiye tabi kâr, diğer
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık
gösterir.
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Vergilendirme (Devamı)
- Ertelenmiş vergi
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların
finansal durum tablosu yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır.
Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark, Ģerefiye
veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez.
ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, Grup‟un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki
yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
ertelenmiĢ vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması
Ģartlarıyla hesaplanmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her finansal durum tablosu tarihi itibarıyla gözden geçirilir. ErtelenmiĢ
vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkân verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği
dönemde geçerli olması beklenen ve finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya önemli ölçüde
yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup‟un finansal durum tablosu tarihi itibarıyla varlıklarının defter
değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları
dikkate alınır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii
tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da Grup‟un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleĢtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
- Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme
birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi, kar
veya zarar tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmelerinde, Ģerefiye
hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı
borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aĢan kısmının belirlenmesinde vergi
etkisi göz önünde bulundurulur.
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ġerefiye
Bütün iĢletme birleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesinde satın alma yöntemi uygulanmaktadır. Satın alma
yönteminin uygulanmasında aĢağıdaki aĢamalar uygulanmaktadır:
a)

Ġktisap eden iĢletmenin belirlenmesi,

b) ĠĢletme birleĢmesi maliyetinin belirlenmesi ve
c)

BirleĢme tarihinde iĢletme birleĢmesi maliyetinin edinilen varlıklar, ve üstlenin yükümlülükler ile
koĢullu yükümlülüklere dağıtılması.

ġerefiye, satın alınan ortaklığın veya satın alınan varlıkların satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin
(satın alınan varlıklar için varlığın) gerçeğe uygun değerleri arasında kalan farktır. Satınalma bedeli, satın alınan
net aktiflerinin gerçeğe uygun değerinin üstündeyse, aradaki fark Ģerefiye olarak finansal durum tablosuna
yansıtılır. Eğer satınalma bedeli, satın alınan net aktiflerinin gerçeğe uygun değerinin altındaysa, aradaki fark
birleĢme karı (negatif Ģerefiye) /iĢtirak edinim gelirleri olarak kar/zarar tablosuna yansıtılır.
TFRS 3 “ĠĢletme BirleĢmeleri”ne göre Ģerefiyenin geri kazanılabilir değerinin kayıtlı değerinden düĢük olduğu ve
varlıkta değer düĢüklüğü göstergesi sayılabilecek hususların var olması durumunda, Ģerefiye ile ilgili olarak
değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmaktadır. Satın alınan iĢletmenin faaliyetlerinde ciddi değiĢiklikler olması, satın
alma tarihinde yapılmıĢ olan ileriye dönük tahminler ile fiili sonuçlar arasında ciddi farklılıkların bulunması,
satın alınmıĢ olan iĢletmeye ait ürünün, servisin veya teknolojinin kullanım dıĢı kalması ve varlığın kayıtlı
değerinin geri kazanılabilir olmadığını gösteren diğer benzer hususların bulunması varlıkta değer düĢüklüğü
göstergesi sayılabilecek hususlar olarak değerlendirilmektedir.
KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar
KarĢılıklar geçmiĢteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu
yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalıĢın muhtemelen söz konusu
olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir.
Tahakkuk ettirilen bu karĢılıklar her finansal durum tablosu döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin
yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.
Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Taahhüt ve Ģarta bağlı yükümlülük doğuran iĢlemler, gerçekleĢmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın
neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı iĢlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya
belirsizlik taĢımaları açısından finansal durum tablosu dıĢı kalemler olarak tanınmıĢtır. Gelecekte gerçekleĢmesi
muhtemel mükellefiyetler veya oluĢacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler Grup
için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleĢmesi kesine yakın gözüken ve güvenilir
bir Ģekilde ölçülebilen gelir ve karlar finansal tablolara yansıtılmaktadır.
KarĢılık ayrılmasında üç yöntemden biri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, paranın zaman değerinin
önemli olması durumunda uygulanmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karĢılıklar
ileride oluĢması muhtemel giderlerin finansal durum tablosu tarihindeki indirgenmiĢ değeriyle yansıtılır. ĠndirgenmiĢ değer
kullanıldığında, zamanın ilerlemesinden dolayı karĢılıklarda meydana gelecek artıĢlar faiz gideri olarak kaydedilir.
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KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar (Devamı)
Paranın zaman değerinin önemli olduğu karĢılıklarda, tahmini nakit akıĢlarını belirlemede hiçbir risk ve
belirsizlik olmadığı varsayılarak, tahmin edilen nakit akıĢıyla aynı vadedeki devlet tahvillerine dayandırılan
risksiz iskonto oranı kullanılarak indirgenmektedir.
Ġkinci yöntem ise, beklenen değer yöntemidir. Bu yöntem, karĢılığın büyük bir küme ile ilgili veya çok sayıda
olayla ilgili olması durumunda kullanılmakta olup, yükümlülük tüm olası sonuçlar dikkate alınarak tahmin
edilmektedir. Üçüncü yöntem ise, tek bir yükümlülüğün veya olayın olması halinde gerçekleĢmesi en muhtemel
sonuç tahmin edilerek karĢılığın konsolide finansal tablolara yansıtılmasıdır. GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve
mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan
olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara
alınmayıp, Ģarta bağlı varlık, yükümlülükler ve taahhütler olarak değerlendirilerek dipnotlarda açıklanmaktadır
Kiralama ĠĢlemleri
Grup - Kiracı olarak
Faaliyet Kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iĢlemi, iĢletme kiralaması
olarak sınıflandırılır. ĠĢletme kiraları olarak (kiralayandan alınan teĢvikler düĢüldükten sonra) yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir.
Gelir Tahakkuku
Gelirler oluĢtuğunda tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir. Net satıĢlar, iskontolar ve iadeler
düĢüldükten sonra dönem içinde satılan mamullerin fatura tutarlarını içermektedir.
Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar
Yabancı para iĢlemleri, iĢlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleĢtirilmektedir. Yabancı para cinsinden
kayıtlara geçirilmiĢ olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak değerlemeye tabi
tutulmaktadır. Değerleme iĢleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya zararı olarak kar veya zarar
tablosuna yansıtılmaktadır.
Dönem sonlarında kullanılan döviz kurları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
12,9775
14,6823

ABD Doları
Avro
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ĠliĢkili Taraflar
AĢağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile iliĢkili sayılır,
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla,
(i) ĠĢletmeyi kontrol etmesi, ĠĢletme tarafından kontrol edilmesi ya da iĢletme ile ortak kontrol altında bulunması
(ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iĢ dalındaki bağlı ortaklıklar dâhil olmak üzere); (ii) Grup üzerinde önemli
etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya (iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Grup‟un bir iĢtiraki olması,
(c) Tarafın, Grup‟un ortak giriĢimci olduğu bir iĢ ortaklığı olması,
(d) Tarafın, Grup‟un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması,
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması,
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de bahsedilen
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir iĢletme olması veya
(g) Tarafın, iĢletmenin ya da iĢletme ile iliĢkili taraf olan bir iĢletmenin çalıĢanlarına iĢten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması, gerekir.
ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlem, iliĢkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Grup, iliĢkili taraflarıyla olağan faaliyetleri
çerçevesinde iĢ iliĢkilerine girmektedir.
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Kıdem Tazminatı
Grup, mevcut iĢ kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iĢten ayrılan veya
istifa ve kötü davranıĢ dıĢındaki nedenlerle iĢine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. Bu yükümlülük çalıĢılan her yıl için, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, azami 8.284,51 TL (31 Aralık
2020: 7.117,17 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır.
Grup, iliĢikteki konsolide finansal tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karĢılığını, Grup‟un personel hizmet
süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiĢ yıllarda kazandığı deneyimlerini
baz alarak hesaplamıĢ ve finansal durum tablosu tarihinde etkin faiz ve enflasyon oranları sonucunda ortaya
çıkan iskonto oranı ile iskonto etmiĢtir.

Sosyal Sigortalar Primleri
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu‟na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup‟un, bu primleri
ödediği sürece baĢka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk esasına göre ilgili dönemlere personel
giderleri olarak yansıtılmaktadır.
ÖdenmiĢ Sermaye
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla iliĢkili maliyetler,
vergi etkisi indirilmiĢ olarak tahsil edilen tutardan düĢülerek özkaynaklarda gösterilirler.
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Paylara ĠliĢkin Primler / Ġskontolar
Paylara iliĢkin primler, hisse senedi ihraç primlerinden oluĢmaktadır. Hisse senedi ihraç primi, Grup‟un elinde
bulunan bağlı ortaklık ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ile kendine ait hisselerinin nominal
bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluĢan farkı ya da Grup‟un iktisap ettiği
Ģirketler ile ilgili çıkarmıĢ olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı temsil
eder.
Hâsılat
Gelirler, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik yararların Grup‟a akmasının
muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına
göre kayıtlara alınır. Net satıĢlar, mal satıĢlarından iade ve satıĢ iskontolarının düĢülmesi suretiyle bulunmuĢtur.
Grup‟un satıĢ gelirleri, turizm faaliyetlerine ait hizmet satıĢlarından oluĢmaktadır.
Malların satıĢı
Malların satıĢından elde edilen gelir, aĢağıdaki Ģartlar karĢılandığında muhasebeleĢtirilir:
- Grup‟un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
- Grup‟un mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
- Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi,
- ĠĢlemle iliĢkili olan ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması,
- ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi.
Hizmet sunumu
Hizmet sunumuna iliĢkin bir iĢlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iĢlemle ilgili
hâsılat iĢlemin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara
yansıtılır. AĢağıdaki koĢulların tamamının varlığı durumunda, iĢleme iliĢkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin
edilebildiği kabul edilir:
-

Hâsılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;
ĠĢleme iliĢkin ekonomik yararların iĢletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması;
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla iĢlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve
ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iĢlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde
ölçülebilmesi.

Faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit
giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk
ettirilir.
Temettü ve diğer gelirler
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettüyü tahsil etme hakkı doğduğu zaman
finansal tablolara yansıtılır. Diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleĢmesi, risk ve
faydaların transferlerinin yapılmıĢ olması, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili
ekonomik faydaların Grup‟a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
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Devlet TeĢvik ve Yardımları
Devlet teĢvik ve yardımları, bir iĢletmeyi devlet yardımı olmadan yapmayacağı bir takım iĢlere girebilmesini
teĢvik etmek amacıyla veya diğer nedenlerle yapılan iĢlemlerdir. Devlet yardımı, devletin bir iĢletmeye veya
iĢletme grubuna belirli kriterleri yerine getirmeleri Ģartıyla, ekonomik fayda sağlaması amacıyla yaptığı
iĢlemleri; devlet teĢvikleri, önceki dönemlerde veya gelecekte iĢletmenin esas faaliyet alanı ile ilgili belirli
kriterlere uymuĢ veya uyacak olması karĢılığında, devletin iĢletmeye transfer ettiği ekonomik kaynakları ifade
etmektedir.
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teĢvikleri de dâhil olmak üzere tüm devlet teĢvikleri, elde
edilmesi için gerekli Ģartların iĢletme tarafından yerine getirileceğine ve teĢvikin iĢletme tarafından elde
edileceğine dair makul bir güvence oluĢtuğunda konsolide finansal tablolara alınır.
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Tarihinden Sonraki Olaylar
Konsolide finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi ile
finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, konsolide finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. Konsolide finansal durum
tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, finansal tablo
dipnotlarında açıklanmaktadır.
Pay BaĢına Kazanç / (Zarar)
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay baĢına kazanç/(zarar), net dönem kar/(zararı)nın ilgili dönem içerisinde
piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur. Türkiye‟de
Ģirketler, mevcut hissedarlarına birikmiĢ karlarından ve özsermaye enflasyon düzeltme farklarından,
sermayedeki payları oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu tip bedelsiz hisse
dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük
etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır.
Nakit AkıĢ Tablosu
Nakit akıĢ tablosu açısından, nakit; iĢletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı kapsar. Nakit benzerleri ise, tutarı belirli
bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan
yatırımlardır. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya
diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit benzeri olarak kabul edilebilmesi için, değeri
kesinlikle saptanabilen bir nakde dönüĢtürülebilmesi ve değerindeki değiĢim riskinin ise önemsiz olması Ģarttır.
Buna göre, vadesi 3 ay veya daha az olan yatırımlar nakit benzeri yatırım olarak kabul edilir. Özkaynağı temsil eden
menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, özünde nakit benzerleri olmadıkça, nakit benzeri olarak kabul edilmez
(örneğin, vadesine kısa bir süre kala iktisap edilen ve üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlı hisse
senetleri).
Grup net varlıklarındaki değiĢimleri, finansal yapısını ve nakit akıĢlarının tutar ve zamanlamasını değiĢen Ģartlara
göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akıĢ tablolarını
düzenlemektedir.
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Nakit AkıĢ Tablosu (Devamı)
Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin nakit akıĢları iĢletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır. ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları, Grup‟un faaliyet alanına giren
konulardan kaynaklanan nakit akıĢlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akıĢları, Grup‟un yatırım
faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit
akıĢlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akıĢları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Finansal Risk Yönetimi
Tahsilat Riski
Grup‟un tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup
yönetimince geçmiĢ tecrübeleri ile birlikte piyasa koĢulları ıĢığında değerlendirilmekte ve uygun oranda Ģüpheli
alacak karĢılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluĢan Ģüpheli alacaklara iliĢkin karĢılık çalıĢması Not 27‟da
yer almaktadır.
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değiĢikliğe bağlı olarak değiĢmesinden
doğmaktadır. Grup‟un iĢletme, yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli iĢlemlerinin rapor tarihi
itibarıyla bakiyeleri Not 27‟da açıklanmıĢtır.
Likidite Riski
Likidite riski, bir iĢletmenin finansal araçlara iliĢkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle
karĢılaĢma riskini ifade eder. Grup aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmek
istemektedir.
Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama
Faaliyet bölümü, bir iĢletmenin;
(a) Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı iĢletmenin diğer kısımları ile yapılan iĢlemlere iliĢkin
hasılat ve giderler de dahil olmak üzere) iĢletme faaliyetlerinde bulunan,
(b) Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınması ve bölümün performansının
değerlendirilmesi amacıyla iĢletmenin faaliyetlere iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak
gözden geçirildiği ve
(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmını ifade etmektedir. Raporlanabilir Bölümler;
Grup, her bir faaliyet bölümüne iliĢkin aĢağıdaki bilgileri ayrı olarak raporlar:
-Yukarıdaki paragraflara (a, b ve c paragrafları) uygun olarak belirlenmiĢ olanları veya ilgili bölümlerin iki veya
daha fazlasının bir araya getirilmesinden elde edilen sonuçları ve
-AĢağıdaki sayısal alt sınırlar maddesinde sunulan eĢik değerleri geçenleri, ayrı olarak raporlamaktadır.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama (Devamı)
BirleĢtirme kriterleri;
Grup, aĢağıdaki sayılanların her biri açısından benzer olmaları durumunda, iki veya daha fazla faaliyet bölümü tek
bir faaliyet bölümü olarak birleĢtirilebilir:
(1) Ürün ve hizmetlerin niteliği;
(2) Ürün ve hizmetleri için müĢteri türü veya sınıfı;
(3) Ürünlerini dağıtmak veya hizmetlerini sunmak üzere kullandıkları yöntemler. Sayısal alt sınırlar;
Grup, aĢağıdaki sayısal alt sınırlarından herhangi birini karĢılayan faaliyet bölümüne iliĢkin bilgiyi ayrı raporlar:
(a) ĠĢletme dıĢı müĢterilere yapılan satıĢlar ve bölümler arası satıĢlar veya transferler de dahil olmak üzere,
raporlanan hasılatının, iĢletme içi ve dıĢı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10‟unu veya daha
fazlasını oluĢturması, (b) Raporlanan kârının veya zararının mutlak tutarının, zarar bildirmemiĢ olan tüm
faaliyet bölümlerinin birleĢtirilerek raporlanmıĢ kârının, ve zarar bildirmiĢ olan tüm faaliyet bölümlerinin
birleĢtirilerek raporlanmıĢ zararının mutlak rakamlarla, yüzde 10‟u veya daha fazlası olması, (c) Varlıklarının,
tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10‟u veya daha fazlası olması. 31 Aralık 2021 tarihi
itibarıyla konsolidasyon kapsamındaki Ģirketler aynı alanda ve aynı coğrafyada faaliyet gösterdiği için faaliyet
bölümlerine göre raporlama yapılmıĢtır.
Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardı gereği ara dönemlerde (3, 6 ve 9 aylık raporlamalar)
yapılacak raporlamalarda konsolide finansal rapor, aĢağıdakilerini içermelidir:
a) Konsolide finansal durum tablosu (bilanço),
b) Konsolide kapsamlı gelir tablosu,
c) Konsolide özkaynak değiĢim tablosu,
(i) Bütün değiĢiklikleri gösteren özkaynak değiĢim tablosu veya
(ii)Kendi nam ve hesabına hareket etmeye yetkili hissedarlarla yapılan sermaye iĢlemleri dıĢındaki özkaynak
hareketlerini gösteren özkaynak değiĢim tablosu,
d) Konsolide nakit akıĢları tablosu,
e) Önemli muhasebe politikalarının özetlerini ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren açıklamalar / dipnotlar (seçilmiĢ
dipnotlar).
Zaman ve maliyet unsurları gözönüne alınarak ve daha önce raporlanan bilgilerin tekrarını önlemek amacıyla ara
dönemlerde yıllık finansal tablolarındaki bilgilere kıyasla daha az bilgi sunması öngörülebilir. Ara dönem
finansal raporlama ile en son yıllık tam finansal tablo setinde yer alan finansal bilgilerin güncellenmesi
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, ara dönemde yeni faaliyetler, olaylar ve durumlar üzerinde odaklanılır ve daha
önce raporlanan finansal bilgilerin tekrarından kaçınılır.
34 nolu standartta yer alan hükümler, bir iĢletmenin ara dönem finansal raporunda, özet finansal tablolar ve
seçilmiĢ dipnotlar yerine (TMS 1‟de tanımlandığı Ģekilde) tam bir finansal tablo seti yayımlamasını yasaklamaz
veya engellemez.
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2.

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Grup Muhasebesi
Konsolide finansal tablolar, ana Ģirket olan Diriteks DiriliĢ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile bağlı ortaklığı
DiritaĢ DiriliĢ DıĢ Ticaret A.ġ.‟nin finansal tablolarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan
Ģirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların yayınlanma tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke
ve uygulamaları gözetilerek TFRS‟ye uygun olarak hazırlanmıĢtır. Bağlı ortaklığın faaliyet sonuçları, satın alma
veya elden çıkarma iĢlemlerine uygun olarak söz konusu iĢlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiĢ veya
kapsam dıĢı bırakılmıĢlardır.
Bağlı ortaklığa ait finansal durum tablosu ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiĢ olup, Ana Ortaklık‟ın sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaktan mahsup edilmektedir.
Ana Ortak ile Bağlı ortaklık arasındaki iĢlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karĢılıklı olarak elimine
edilmektedir. Ana Ortak‟ın, Bağlı Ortaklıkta sahip olduğu hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait
temettüler, sırasıyla, özkaynaktan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmaktadır.
Tüm grup içi iĢlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiĢtir.
Doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapılan iĢletmenin oy hakkının % 20 ile %50 arasındaki oy hakkının
elinde tutulması durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu iĢlemde önemli etki bulunduğu
kabul edilir ve yatırım yapılan iĢletme iĢtirak olarak değerlendirilir.
ĠĢtiraklerdeki yatırımların muhasebeleĢtirilmesinde özkaynak yöntemi uygulanır. Özkaynak yöntemine göre,
iĢtirak yatırımı baĢlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilir. Ġktisap tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım
yapılan iĢletmenin kar ya da zararındaki payı finansal tablolara yansıtılmak üzere yatırımın defter değeri artırılır
ya da azaltılır. Yatırımcının yatırım yapılan iĢletmenin kar ya da zararından alacağı pay, yatırımcının kar ya da
zararı olarak muhasebeleĢtirilir. Ayrıca iĢtirak ile ilgili Ģerefiye, iĢtirak yatırımının defter değerine dahil edilir.
AĢağıdaki tabloda finansal durum tablosu tarihi itibarıyla özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirilmiĢ
iĢtiraklerde sahip olunan etkin pay oranları gösterilmiĢtir:
ĠĢtirak

Diriiplik-DiriliĢ Ġplik San. ve Tic. A.ġ.

2.6

KuruluĢ ve
Faaliyet Yeri

Faaliyet Alanı

Isparta

Ġplik Ġmalatı

Grup'un Sermayedeki Pay Oranı ve
Oy Kullanma Hakkı Oranı
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
42,00%
42,00%

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Grup‟un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını,
Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin
ve varsayımları, geçmiĢ tecrübe, diğer faktörler ile o günün koĢullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul
beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve
iĢlemlere iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve finansal
durum tablosu tarihinde var olan veya ileride gerçekleĢebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aĢağıdaki gibidir:
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KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Şüpheli alacaklar karşılığı
ġüpheli alacak karĢılıkları, Grup yönetiminin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla var olan ancak cari
ekonomik koĢullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karĢılayacağına
inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düĢüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken iliĢkili
kuruluĢ ve sürekli müĢteriler dıĢında kalan borçluların geçmiĢ performansları piyasadaki kredibiliteleri ve
finansal durum tablosu tarihinden konsolide finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile
yeniden görüĢülen koĢullar da dikkate alınmaktadır. Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Ģüpheli alacak
karĢılıkları Not 7‟de yansıtılmıĢtır.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri
Grup, duran varlıklarının üzerinden Not 12 ve Not 13‟te belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman
ayırmaktadır. Faydalı ömürlere iliĢkin açıklamalar Not 2‟de açıklanmıĢtır.
Dava karşılığı
Dava karĢılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan
sonuçlar Grup hukuk müĢavirlerinin görüĢleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Grup Yönetiminin elindeki
verileri kullanarak yaptığı en iyi tahminler doğrultusunda gerekli gördüğü karĢılığa iliĢkin açıklamalar Not 7‟de
yer almaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaĢ artıĢları ve çalıĢanların ayrılma oranlarını
içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli olması
sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir (Not 16).
Ertelenmiş vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları
ile TFRS‟ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Grup‟un
gelecekte oluĢacak karlardan indirilebilecek kullanılmamıĢ mali zararlar ve indirilebilir geçici farklardan oluĢan
ertelenmiĢ vergi varlıkları bulunmaktadır. ErtelenmiĢ vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir
tutarı mevcut koĢullar altında tahmin edilmiĢtir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari
dönemlerde oluĢan zararlar, kullanılmamıĢ zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler
göz önünde bulundurulmuĢtur (Not 25).

2.7

ĠĢletmenin Sürekliliği
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ekli finansal tablolar, iĢletmenin sürekliliği ilkesi gereği, Ģirket‟in faaliyetlerinin
devam edeceği varsayımına göre hazırlanmıĢtır. ġirket 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde
2.504.380 TL net kar elde etmiĢtir. (31 Aralık 2020: (2.277.257) TL). ġirket‟in geçmiĢ yıllar zararı
(32.416.100) TL‟dir. (31 Aralık 2020: 23.447.567). Toplam ana ortaklık özkaynakları 18.260.392 TL‟dir (31
Aralık 2020: 519.519 TL).
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3.

DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR
a)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup‟un iĢtirakinin detayı aĢağıdaki gibidir:
ĠĢtirak

KuruluĢ Yeri

Diriiplik-DiriliĢ Ġplik San. ve Tic. A.ġ.

4.

Isparta

Faaliyet Yeri

Grup'un Sermayedeki Pay Oranı ve Oy
Kullanma Hakkı Oranı
31 Aralık 2021
42,00%

Isparta

31 Aralık 2020
42,00%

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
31 Aralık 2021: Yoktur (31 Aralık 2020: Yoktur).

5.

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un nakit ve nakit benzerlerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
33.708
17.783
51.491

Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa
Banka
Nakit ve Nakit Benzerleri Toplamı

31 Aralık 2020
442
17.783
18.225

Nakit ve nakit benzerleri risklerinin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar Dipnot 27‟de verilmiĢtir.
6.

FĠNANSAL BORÇLAR

Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un finansal borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Ortalama Etkin
Faiz Oranı

31 Aralık
2021

Ortalama Etkin
Faiz Oranı

31 Aralık
2020

%15,64-%31,04

3.392.968
3.392.968

%15,64-%31,04

4.076.814
4.076.814

Ortalama Etkin
Faiz Oranı

31 Aralık
2021

Ortalama Etkin
Faiz Oranı

31 Aralık
2020

%15,64-%31,04

8.643.342
8.643.342

%15,64-%31,04

7.959.496
7.959.496

Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Kısa Vadeli Banka Kredileri
TL
Toplam

Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Banka Kredileri
TL
Toplam

Banka kredilerinin geri ödeme vadeleri aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık
2021
3.392.968
8.643.342
12.036.310

1 yıl içinde ödenecekler
1-5 yıl içinde ödenecekler
Toplam
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7.

TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un ticari alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
İlişkili Olmayan Taraflardan Alacak Senetleri
ġüpheli Ticari Alacaklar
ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı (-)
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Toplamı

31 Aralık 2021
23.768.626
23.768.626
13.100
13.100
1.188.602
(1.188.602)
23.781.726

31 Aralık 2020
1.496.960
1.496.960
13.100
13.100
1.183.136
(1.183.136)
1.510.060

Bir alacağın Ģüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için değiĢik göstergeler mevcut olup, bunlar Ģöyledir: a)
Önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına iliĢkin veriler, b) borçlunun ödeme yeteneği, c) içinde bulunulan
sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koĢullar, d) alacağın tahsilinde sıkıntıya düĢülmesi
nedeniyle dava aĢamasına taĢınması. ġüpheli ticari alacaklar, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla vadesi geçmiĢ ve
değer düĢüklüğüne uğramıĢ olup değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılan alacaklardan oluĢmaktadır.
Grup‟un Ģüpheli ticari alacaklar karĢılığına iliĢkin hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hareket Tablosu
Dönem baĢı
Ayrılan karĢılık tutarı
Dönem Sonu

31 Aralık 2021
1.183.136
5.466
1.188.602

31 Aralık 2020
1.183.136
1.183.136

b) Ticari Borçlar:
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un ticari borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Kısa Vadeli Ticari Borçlar Toplam

31 Aralık 2021
31.638.247
31.638.247
31.638.247

31 Aralık 2020
492.501
492.501
492.501

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar Not 26‟da, ticari borçların risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar Not
27‟de verilmiĢtir.
8.

DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un diğer alacak ve borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
a)

Diğer Alacaklar

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Ticari Olmayan Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar/Uzun Vadeli
Kısa Vadeli Ticari Olmayan Alacaklar Toplamı

31 Aralık 2021
23.026
23.026
505
23.531
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8.

DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR(Devamı)
b)

Diğer Borçlar

Kısa Vadeli Ticari Olmayan Borçlar
ĠliĢkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar
ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Olmayan Borçlar
Kısa Vadeli Ticari Olmayan Borçlar Toplamı

31 Aralık 2021
525.747
206.737
732.484

31 Aralık 2020
1.187.982
174.337
1.362.319

ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar ve borçlara iliĢkin risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalara Dipnot
27‟de yer verilmiĢtir.
9.

STOKLAR
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un stoklarının detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
6.366.432
2.558.773
8.925.205
8.925.205

Stoklar
Mamüller
Ticari Mallar
Stoklar Brüt Toplamı
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı
Stoklar Net Toplamı

10.

31 Aralık 2020
-

PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Grup‟un peĢin ödenmiĢ giderler ve ertelenmiĢ gelirler detayı aĢağıdaki
gibidir:

11.

Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
Verilen SipariĢ Avansları
İlişkili Olmayan Taraflara Verilen Sipariş Avansları
ĠĢ Avansları
Gelecek Aylara Ait Giderler
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler

31 Aralık 2021
19.726
19.726
32.026
51.752

31 Aralık 2020
19.726
19.726
19.865
39.591

Kısa Vadeli ErtelenmiĢ Gelirler
ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Alınan Avanslar
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler Toplamı

31 Aralık 2021
424.613
424.613

31 Aralık 2020
73.792
73.792

FĠNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2021: Yoktur (31 Aralık 2020: Yoktur).
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12.

MADDĠ DURAN VARLIKLAR
ġirket‟in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlık hareket tabloları aĢağıdaki gibidir;
Arazi ve Arsalar
Binalar
Tesis Makine Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar

Eksi : BirikmiĢ
Amortisman
Arazi ve Arsalar
Binalar
Tesis Makine Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar

Net defter değeri

31 Aralık 2019
6.410.000
3.633.644
7.587.175
95.320
187.633
17.913.772

(379.373)
(5.475.730)
(95.320)
(177.762)
(6.128.185)

GiriĢler

ÇıkıĢlar
-

-

(189.715)
(1.064.779)
(3.296)
(1.257.790)

-

Değerleme
31 Aralık 2020
1.690.000
8.100.000
2.266.356
5.900.000
7.587.175
95.320
187.633
3.956.356
21.870.128

189.715
189.715

(379.373)
(6.540.509)
(95.320)
(181.058)
(7.196.260)

11.785.587

GiriĢler

ÇıkıĢlar

-

-

Değerleme
18.841.205
3.085.315
21.926.520

31 Aralık 2021
8.100.000
24.741.205
11.689.439
95.320
187.633
44.813.597

-

(3.207.665)
(3.366.711)
(45.688)
(68.316)
(6.688.380)

(1.022)
(2.613)
(3.635)

(3.869.932)
(9.998.933)
(141.008)
(252.334)
(14.262.207)

Transfer

1.016.949
1.016.949

-

(281.872)
(89.100)
(2.960)
(373.932)

14.673.868

30.551.390

ġirket‟in aleyhine açılan davalar neticesinde arsa ve binalar üzerinde ipotek, ihtiyati haciz ve icrai haciz
bulunmaktadır. Tesis Makine Cihazlar üzerinde 1.200.000 TL tutarında rehin bulunmaktadır. ġirket‟in bina ve
arsaları 30 Aralık 2021 tarihinde Rehber Gayrimenkul Değerleme DanıĢmanlık A.ġ. tarafından değerlenmiĢ
olup, bu değerleme sonucunda arazi ve arsalar ile binaların güncel değeri 25.800.000 TL olmuĢtur.
13.

MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
ġirket‟in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, maddi olmayan duran varlık hareket tabloları aĢağıdaki
gibidir;

Haklar
Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar

Eksi : BirikmiĢ
Amortisman
Haklar
Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar

Net defter değeri

31 Aralık 2019
24.727

GiriĢler
-

ÇıkıĢlar
-

Değerleme
-

31 Aralık 2020
24.727

28.853
24.727

-

-

-

(22.074)

(607)

-

(28.851)
(22.074)

(2)
(607)

-

2.653
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ÇıkıĢlar

Değerleme

31 Aralık 2021
24.727

-

-

-

28.853
24.727

-

-

-

28.853
53.580

-

(22.681)

-

1.430

-

(21.251)

-

(28.853)
(22.681)

-

1.800
3.230

-

(27.053)
(48.304)

2.046

Haklar bilgisayar yazılım programlarından oluĢmaktadır.

GiriĢler
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14.

TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR
Teminat-Rehin-Ġpotekler (“TRĠ”)
31 Aralık 2021
TL KarĢılığı
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı
- Teminat
- Rehin
- Ġpotek
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı
- Teminat
- Rehin
- Ġpotek

22.673
1.200.000
54.921.250

15.

3.500.000

-

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kiĢilerin borcunu temin etmek amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ'lerin
toplam tutarı
D. Diğer verilen TRĠ'lerin toplam tutarı
I.ġirket lehine vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı
II. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri
lehine vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı
III. C. Maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine vermiĢ olduğu
TRĠ'lerin toplam tutarı
Toplam

ABD Doları

31 Aralık 2020
Avro

TL KarĢılığı

TL

-

22.673
1.200.000
9.500.000

Avro

TL

22.673
1.200.000
35.191.750

3.500.000

-

22.673
1.200.000
9.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.500.000

-

-

36.414.423

3.500.000

-

10.722.673

56.143.923

-

ABD Doları

10.722.673

ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKĠ BORÇLAR
ġirket‟in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, çalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar
aĢağıdaki gibidir;
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Personele Borçlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

31 Aralık 2021
1.550.691
174.020
1.724.711

31 Aralık 2020
1.240.347
155.059
1.395.406

Fon ayrılma zorunluluğu bulunmadığından yükümlülük için fon ayrılmamıĢtır.
16.

KISA VE UZUN VADELĠ KARġILIKLAR
a) Kısa Vadeli KarĢılıklar
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup‟un dava karĢılıkları, iĢçilik davaları olup tamamı için karĢılık ayrılmıĢtır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ġirket, eski yönetim kurulu üyelerine Ģirketi zarara uğrattıkları ve ve bu zararın
tazmini gerekçesi ile dava açmıĢtır. 31 Aralık 2021 itibariyle ilgili dava devam etmektedir.
b) Uzun Vadeli KarĢılıklar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar – uzun vadeli:
Kıdem tazminatı karĢılığı:
Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümleri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak Ģekilde iĢ sözleĢmesi
sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte
bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı
yasalar ile değiĢik 60‟ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak iĢten ayrılma hakkı kazananlara da
yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet Ģartlarıyla ilgili bazı geçiĢ
karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiĢtirilmesi ile Kanun‟dan çıkarılmıĢtır.
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16.

KISA VE UZUN VADELĠ KARġILIKLAR(Devamı)
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar – uzun vadeli:
Kıdem tazminatı karĢılığı:
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 8.284,51 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL) tavanına
tabidir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karĢılığı,
Grup‟un çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin
tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), Grup‟un yükümlülüklerinin,
tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliĢtirilmesini öngörür. Bu
doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karĢılıklar, geleceğe iliĢkin,
çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasında 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan 10.848,59 TL tavan tutarı dikkate alınmıĢtır.(31 Aralık 2020: 7.117,17
TL)
ġirket‟in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli karĢılıkları aĢağıdaki gibidir;
31 Aralık 2021
399.756
1.122.745
1.522.501

Kıdem Tazminatı KarĢılığı
Dava KarĢılığı
Dönem Sonu Bakiye

17.

31 Aralık 2020
399.756
1.122.745
1.522.501

DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Grup‟un diğer varlık ve yükümlülükler detayı aĢağıdaki gibidir:
Diğer Dönen Varlıklar
Ġndirilen KDV
ĠĢ Avansları Avansları
Personelden Alacaklar
Devreden KDV
Toplam

31 Aralık 2021
3.195.355
236.025
20.000
169.404
3.620.784

31 Aralık 2020
110.211
110.211

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Hesaplanan KDV
Toplam

31 Aralık 2021
179.220
1.849.390
2.028.610

31 Aralık 2020
-
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18.

ÖZKAYNAKLAR
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerindeki özkaynak yapısı aĢağıdaki gibidir:
Özkaynaklar
31 Aralık 2021
ÖdenmiĢ Sermaye
10.650.000
Paylara ĠliĢkin Primler / Ġskontolar
18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
36.967.311
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)
37.014.075
-Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
(46.764)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
-Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
534.645
Diğer Sermaye Yedekleri
1.249
GeçmiĢ Yıllar Karları/(Zararları)
(25.724.824)
Net Dönem Karı/(Zararı)
(4.186.896)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.363
Toplam
18.264.755

31 Aralık 2020
10.650.000
18.907
15.040.791
15.087.555
(46.764)
534.645
(23.447.567)
(2.277.257)
4.363
523.882

a) Sermaye
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerindeki ödenmiĢ sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
Pay oranı
Pay tutarı
94,79%
10.095.000
5,21%
555.000
0,00%
0
100,00%
10.650.000

Adı Soyadı/Ünvanı
Halka açık kısım
Selçuk Turna
Hüseyin AteĢ
ÖdenmiĢ Sermaye

31 Aralık 2020
Pay oranı
Pay tutarı
94,79%
10.095.000
5,21%
555.000
0,00%
0
100,00%
10.650.000

ġirket‟in hisse senetleri 28 Ağustos 2012 tarihinde halka arz edilmiĢtir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ġirket
sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %93,39‟u Borsa Ġstanbul‟ da (“BIST, Borsa”) iĢlem görmektedir.
ġirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiĢ olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL, çıkarılmıĢ sermayesi ise,
10.650.000 TL‟dir (31.12.2020: 10.650.000 TL). Bu sermaye, her biri 1 Kr nominal değerli 1.065.000.000 adet
hisseye ayrılmıĢtır. Ġmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
SPK‟nın 11.02.2021 tarih ve 7/189 sayılı kararı ile, Ģirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde
10.650.000 TL olan çıkarılmıĢ sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak
suretiyle, Borsa Ġstanbul A.ġ.‟nin (Borsa) Toptan AlıĢ SatıĢ ĠĢlemlerine ĠliĢkin Prosedürü çerçevesinde
belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aĢağı olmamak üzere) pay satıĢ fiyatı esas alınmak suretiyle
4.500.000 TL satıĢ bedeli kaĢılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak
2.500.000 TL Canser YALÇINAR‟a, 1.500.000 TL SavaĢ KOLLĠK‟e ve 500.000 TL Sibel ASLAN‟a satılacak
paylara iliĢkin ihraç belgesinin;
a) Sermaye artırımına konu nominal pay tutarının, payların satıĢ fiyatının Ģirket tarafından Borsa‟ya yapılacak
baĢvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, ġirket tarafından Borsa‟ya yapılacak baĢvuru
sonucu hesaplanacak pay satıĢ fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit
edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek Ģekilde düzeltilmesi,
b) Ġhraç edilecek payların Canser YALÇINAR, SavaĢ KOLLĠK ve Sibel ASLAN‟ın Merkezi Kayıt KuruluĢu
A.ġ. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa‟da satılmasının ve Borsa‟da satılması
sonucunu doğuracak iĢlemlerde bulunulmasının kısıtlanmasına karar verilmiĢtir.
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18.

ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
b) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
Yasal Yedekler
Toplam

31 Aralık 2021
534.645
534.645

31 Aralık 2020
534.645
534.645

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluĢmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler ödenmiĢ sermayenin %20‟sine eriĢene kadar, safi karın %5‟i oranında
ayrılır. Safi kardan birinci tertip yasal yedekler düĢüldükten sonra ilgili mevzuata göre belirlenen oran ve miktara
uygun olarak birinci temettü ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra,
tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup‟un
diğer sermaye yedekleri içerisinde sınıflandırılan 1.249 TL olağanüstü yedekleri bulunmaktadır.
c) GeçmiĢ Yıllar Karlar / Zararları
Halka açık Ģirketler, kar payı dağıtımlarını SPK‟nın 01 ġubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1
no‟lu Kâr Payı Tebliği‟ne göre yaparlar. Kar Payı Tebliği‟nde yer alan düzenleme ve açıklamalar aĢağıda
özetlenmiĢtir. Kar dağıtımı, genel kurul tarafından belirlenecek Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde yine
genel kurul kararı ile dağıtılacaktır. Ortaklıklar kar dağıtım politikalarını belirlerken, kar dağıtımı yapılıp
yapılmayacağını da kararlaĢtıracaklardır. Bu çerçevede kar dağıtımı prensip olarak ihtiyaridir. SPK Ģirketlerin
niteliklerine göre kar dağıtım politikalarına iliĢkin farklı esaslar belirleyebilecektir.
Ortaklıkların kar dağıtım politikalarında:
- Kar dağıtılıp dağıtılmayacağı,
- Kar payı oranları ve bu oranların uygulanacağı hesap kalemi,
- Ödeme yöntemleri ve zamanı,
- Kar payının nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı, (borsada iĢlem gören Ģirketler için)
- Kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı konuları düzenlenmektedir.
Dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırı, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir
tutarı kadardır. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, kural olarak, eĢit Ģekilde dağıtılır.
Payların iktisap ve ihraç tarihleri dikkate alınmaz. Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılması gereken yedek akçeler
ile ana sözleĢme ve kar dağıtım politikasında ortaklar için öngörülen kar payı ayrılmadıkça baĢka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.
Ana sözleĢmede yer alması kaydıyla, imtiyazlı pay veya intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,
çalıĢanlar ve pay sahibi olmayan diğer kiĢilere kardan pay verilebilir. Ancak pay sahipleri için belirlenen kar
payı nakden ödenmeden intifa senedi sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, çalıĢanlar ve diğer kiĢilere kar payı
ödenemez. Tebliğ, prensip olarak, imtiyazlı paylar hariç olmak üzere, sayılan kiĢilere ödenecek kar payı tutarına
iliĢkin ana sözleĢmede bir belirleme yapılmamıĢsa, bunlara dağıtılacak tutarın en fazla pay sahiplerine dağıtılan
kar payının ¼‟ü kadar olabileceğini öngörmektedir. Pay sahibi dıĢındaki kiĢilere kar payı dağıtılacak ise ve
taksitle ödeme söz konusu ise, taksit tutarları, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı ve aynı
esaslara göre ödenir.
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve dolayısıyla yeni Tebliğ, ortaklıkların bağıĢ yapmasına imkân tanımaktadır.
Ancak, bunun esas sözleĢmelerde hüküm olması aranmaktadır. BağıĢların tutarı genel kurullar tarafından
belirlenebilecek olmakla birlikte SPK üst bir sınır getirebilecektir.
Payları borsada iĢlem gören Ģirketler:
- Kar dağıtımına iliĢkin yönetim kurulu önerisini
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18.

ÖZKAYNAKLAR (devamı)
c) GeçmiĢ Yıllar Karlar / Zararları (devamı)
- Yahut kar payı avansı dağıtımına iliĢkin yönetim kurulu kararını
- Kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu
kamuya duyurulur. Kar dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya
açıklanması zorunludur.

19.

SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ

Yurtiçi SatıĢlar
YurtdıĢı SatıĢlar
SatıĢtan Ġadeler (-)
Net SatıĢlar

SatıĢların Maliyeti
SatıĢların Maliyeti

20.

1 Ocak31 Aralık
2021
21.779.875
(1.070.000)
20.709.875

1 Ocak31 Aralık
2020
1.231.169
1.231.169

1 Ocak31 Aralık
2021
(18.056.051)
(18.056.051)

1 Ocak31 Aralık
2020
(1.357.046)
(1.357.046)

PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
Grup‟un pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri bulunmamaktadır. Genel yönetim giderleri detayı aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık
2021
(3.395)
(98.949)
(27.503)
(7.116)
(1.463)
(1.851)
(7.062.312)
(1.986)
(7.204.575)

Genel Yönetim Giderleri (-)
Personel Gideri
Konaklama Giderleri
UlaĢım Gideri
Kiralama ve Bakım Onarım Gideri
DanıĢmanlık Gideri
Mkk ve bist giderleri
ĠletiĢim Gideri
Aidat Giderleri
Avukat Giderleri
Ġlan, Noter ve Harç Giderleri
Temsil Ağırlama Gideri
Amortisman Gideri
Diğer Giderler
Toplam
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1 Ocak31 Aralık
2020
(186.805)
(3.390)
(1.800)
(9.259)
(39.375)
(2.788)
(3.589)
(48.359)
(295.365)
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21.

ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER
Grup‟un esas faaliyetlerden diğer gelirler detayı aĢağıdaki gibidir:

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Toplam

22.

1 Ocak31 Aralık
2021
33.379
33.379

1 Ocak31 Aralık
2020
141
141

1 Ocak31 Aralık
2021
(39)
(39)

1 Ocak31 Aralık
2020
(5.466)
(799.180)
(2.377)
(807.023)

ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GĠDERLER
Grup‟un esas faaliyetlerden diğer giderler detayı aĢağıdaki gibidir:

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Alacak KarĢılık Gideri
Ticari iĢlemlerden kaynaklanan kur farkı gideri
Dava karĢılık giderleri
Muhtelif giderler
Toplam

23.

YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER
Grup‟un yatırım faaliyetlerden gelirleri detayı aĢağıdaki gibi olup yatırım faaliyetlerinden giderleri
bulunmamaktadır;

24.

FĠNANSAL GELĠRLER VE GĠDERLER
Grup‟un diğer faaliyetlerden finansal giderler detayı aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık
2021
-

Diğer Faaliyetlerden Finansal Giderler
Finansman Giderleri
Toplam

25.

1 Ocak31 Aralık
2020
(1.827.599)
(1.827.599)

VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIKLARI VE
YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL)
ġirketler üçer aylık mali kârları üzerinden yüzde 22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 17. Gününe kadar beyan edip, öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen
ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir
baĢka mali borca da mahsup edilebilir. Türkiye‟de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat
sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden
dördüncü ayın 30‟uncu günü akĢamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili
makamlar geriye dönük olarak beĢ yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili görüĢlerini
değiĢtirebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beĢ yılı aĢmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler.
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25.

VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIKLARI VE
YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) (Devamı)
5 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar
vergisi oranı %20‟den %22‟ye çıkarılmıĢtır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2020 tarihli finansal
tablolarda ertelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi
oluĢturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluĢturacak
kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıĢtır. (22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede 7316 sayılı Kanunla
Kurumlar Vergisi Kanununa Geçici 13. Madde eklenmiĢtir. Buna göre, kurumlar vergisi oranı 2021 yılında %25
2022 yılında %23 olarak açıklanmıĢ olup, hesaplamalarda bu karara istinaden herhangi bir düzeltme
yapılmamıĢtır.) (31 Aralık 2020 - %22).
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla ertelenmiĢ vergi varlıkları detayı aĢağıda
verilmiĢtir:

Dönem baĢı ertelenmiĢ vergi varlığı/(yükümlülüğü)
Özkaynak hesabında muhasebeleĢtirilen ertelenmiĢ vergi gelir/(gideri)
Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen ertelenmiĢ vergi gelir/(gideri)
Dönem sonu ertelenmiĢ vergi varlığı/(yükümlülüğü)

1 Ocak31 Aralık
2021
414.607
414.607

1 Ocak31 Aralık
2020
414.607
414.607

31 Aralık 2021 itibarıyla, net 4.310.826 TL ertelenen vergi alacağı bulunmaktadır. (31.12.2020: 2.756.318 TL).
ġirketin önümüzdeki yıllarda söz konusu ertelenen vergi varlığının kullanılabileceği kadar kar elde etmesinin
muhtemel olmamasından dolayı ertelenen vergi varlığı finansal tablolara yansıtılmamıĢtır.
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki ertelenmiĢ vergi varlıkları hareketi aĢağıda
verilmiĢtir:

Duran Varlık Değerleme Farkları/Arsa-Bina
Duran Varlık Değerleme Farkları
ġüpheli Alacak ve Dava karĢılıkları
Kıdem tazminatı karĢılıkları
Faiz tahakkuku
Mali Zarar
Amortisman ve Ġtfa Payları
ĠĢtirak Değer Düzeltmesi
Diğer farklar
Dönem sonu itibariyle ertelenmiĢ vergi varlığı / (yükümlülüğü)

31 Aralık 2021
ErtelenmiĢ Vergi
Geçici
Varlığı/
Farklar
(Yükümlülüğü)
8.382.003
(1.676.401)
(6.078.788)
1.215.758
(2.283.847)
456.769
(399.756)
79.951
(210.266)
42.053
(12.866.803)
2.573.361
(7.065.947)
1.554.508
91.195
(18.239)
(415.326)
83.065
(20.847.535)
4.310.826
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31 Aralık 2020
ErtelenmiĢ
Geçici
Vergi Varlığı/
Farklar
(Yükümlülüğü)
8.382.003
(1.676.401)
(6.078.788)
1.215.758
(2.283.847)
456.769
(399.756)
79.951
(210.266)
42.053
(12.866.803)
2.573.361
91.195
(18.239)
(415.326)
83.065
(13.781.588)
2.756.318
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26.

ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
31 Aralık 2021
Alacaklar
Kısa vadeli
Ticari
-

ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler
Abdullah YiğitbaĢ
Mehmet Albayrak
Hüseyin AteĢ
Mehmet Bedir
Cihan Telli
SavaĢ Kollik
Harun DurmuĢ
DiritaĢ DiriliĢ DıĢ Ticaret A.ġ.
Diriiplik-DiriliĢ Ġplik San. ve Tic. A.ġ.
Diğer

Diğer
-

Borçlar
Kısa vadeli
Ticari
-

Diğer
192.440
19.000
776
10.838
105.860
56.000
191.160
5.673
581.747

31 Aralık 2020
Alacaklar
Kısa vadeli
Ticari
-

ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler
Abdullah YiğitbaĢ
DurmuĢ Elmas
Ali Ġhsan BaĢat
Mehmet Albayrak
Ġsa Karaer
Hüseyin AteĢ
Mehmet Bedir
Serdar PiĢirici
Nadir Sadık Özcan
Fatih Karacanik
Cihan Telli
SavaĢ Kollik
Diriiplik-DiriliĢ Ġplik San. ve Tic. A.ġ.
Diğer

Diğer
-

Borçlar
Kısa vadeli
Ticari
Diğer
259.946
50.700
31.451
39.951
49.700
13.494
85.560
12.717
12.717
12.717
91.799
316.072
151.637
59.521
1.187.982

ĠliĢkili taraf diğer borç ve alacak tutarları üzerinden herhangi bir faiz hesaplanmamıĢtır. Grup‟un kilit yönetici
personeline 01.01-31.12.2021 döneminde maaĢ, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar
bulunmamaktadır. (01.01-31.12.2020: Yoktur.). Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan da borç
ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal
yatırımların finansal borçlardan düĢülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam ödenmiĢ sermayeye bölünmesi ile
bulunan borç sermaye oranı aĢağıdaki gibidir:
Özkaynak Riski Yönetimi
Toplam Borç
Eksi : Nakit ve Nakit Benzerleri
Toplam Net Borç
Toplam Özkaynak
Toplam Net Borç / Toplam Özkaynak

31 Aralık 2021
44.407.041
(51.491)
44.355.550
18.264.755
2,43
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31 Aralık 2020
16.882.829
(18.225)
16.864.604
523.882
32,19
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
b) Finansal risk faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup‟un risk yönetimi programı genel
olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetimi, Grup yönetimi tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk
politikalarına iliĢkin olarak finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup‟un operasyon üniteleri ile birlikte
çalıĢmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Grup yönetimi tarafından risk yönetimine iliĢkin
olarak döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların
kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeĢitli risk türlerini kapsayan prosedürler
oluĢturulur.
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2021
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)

ĠliĢkili Taraf

Diğer Taraf

ĠliĢkili Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Diğer

Diğer Taraf

-

23.781.726

-

23.026

17.783

33.708

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri

-

23.781.726

-

23.026

17.783

33.708

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak
finansal varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

- Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

-

-

-

-

-

-

1.188.602

-

-

-

-

Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri

-Vadesi GeçmiĢ (Brüt Defter Değeri)
- Değer DüĢüklüğü (-)

-

(1.188.602)

-

-

-

-

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.
(**) Teminatlar, müĢterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluĢmaktadır
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Ticari Alacaklar

Alacaklar
Diğer Alacaklar

31 Aralık 2020
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)

ĠliĢkili Taraf

Diğer Taraf

ĠliĢkili Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Diğer

Diğer Taraf

-

1.510.060

-

23.069

17.783

442

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri

-

1.510.060

-

23.069

17.783

442

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak
finansal varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

- Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

-

-

-

-

-

-

-Vadesi GeçmiĢ (Brüt Defter Değeri)

-

1.183.136

-

-

-

-

- Değer DüĢüklüğü (-)

-

(1.183.136)

-

-

-

-

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.
(**) Teminatlar, müĢterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluĢmaktadır.
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
AĢağıdaki tablo, Grup‟un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir.
Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak
hazırlanmıĢtır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aĢağıdaki tabloya dahil edilmiĢtir.
b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2021
Türev olmayan finansal yükümlülükler

SözleĢme Uyarınca Vadeler
Banka kredileri
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
ErtelenmiĢ Gelirler
Kısa Vadeli KarĢılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam

Defter
Değeri
12.036.310
31.638.247
1.724.711
732.484
424.613
1.522.501
2.028.610
50.107.476

SözleĢme uyarınca
nakit
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III)
12.036.310
31.638.247
1.724.711
732.484
424.613
1.522.501
2.028.610
50.107.476

3 aydan
kısa (I)
-

3-12
ay arası (II)
3.392.968
1.113.876
1.724.711
732.484
424.613
1.522.501
371.820
9.282.973

1-5 yıl
arası (III)
8.643.342
8.643.342

Defter
Değeri
12.036.310
492.501
1.395.406
1.362.319
73.792
1.522.501
16.882.829

SözleĢme uyarınca
nakit
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III)
16.179.735
492.501
1.395.406
1.362.319
73.792
1.522.501
21.026.254

3 aydan
kısa (I)
2.111.919
2.111.919

3-12
ay arası (II)
4.195.321
492.501
1.395.406
1.362.319
73.792
1.522.501
9.041.840

1-5 yıl
arası (III)
9.872.495
9.872.495

31 Aralık 2020
Türev olmayan finansal yükümlülükler

SözleĢme Uyarınca Vadeler
Banka kredileri
Ticari borçlar
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
ErtelenmiĢ Gelirler
Kısa Vadeli KarĢılıklar
Toplam

Grup tüm ödemelerini sözleĢme vadeleri uyarınca yapmaktadır.
b.3) Piyasa riski yönetimi
Grup‟un faaliyetleri öncelikle, aĢağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki
değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
Grup, ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmamaktadır.
AĢağıdaki tablo Grup‟un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10‟luk artıĢa ve azalıĢa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10‟luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran
olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değiĢikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin yılsonundaki %10‟luk kur değiĢiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak
kalemlerindeki artıĢı ifade eder.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibari ile ithalatlarından kaynaklanan toplam döviz yükümlülüğünün
hedge edilme oranı, toplam döviz yükümlülüğünün kur riskinin bir türev araç vasıtasıyla karĢılanma oranı olup,
Grup‟un vadeli iĢlemi olmadığından, toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı yoktur.
31 Aralık 2021
Kâr/ (Zarar)
Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

1 -ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

-

-

4 -Avro net varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

-

-

7- Diğer döviz net varlık/(yükümlülüğü)
8- Diğer dövizı riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer dövizı net etki (7+8)

-

-

Toplam (3+6)

-
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2020
Kâr/ (Zarar)
Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

1 -ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

-

-

4 -Avro net varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

-

-

7- Diğer döviz net varlık/(yükümlülüğü)
8- Diğer dövizı riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer dövizı net etki (7+8)

-

-

Toplam (3+6)

-

-

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup‟un sabit ve değiĢken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup‟u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak
değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluĢturulması, gerek finansal durum tablosunun
pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması
amaçlanmaktadır.
Grup‟un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aĢağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2021
31 Aralık 2020
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar)'a yansıtılan varlıklar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

12.036.310

12.036.310

-

-

DeğiĢken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

Raporlama tarihinde Ģirketin değiĢken faiz oranlı kredisi bulunmamaktadır.
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Krediler ve
alacaklar (nakit ve
nakit benzerleri
dahil)

Ġtfa edilmiĢ
gösterilen diğer
finansal varlıklar
31 Aralık 2021
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
31 Aralık 2020
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Ġtfa edilmiĢ
değerlerden
gösterilen diğer
finansal
yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer
farkları kar/(zarar)'a
yansıtılan finansal
varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

Defterı değeri

Dipnot

-

51.491
23.781.726
23.531

-

-

-

51.491
23.781.726
23.531

5
7
8

-

-

-

-

12.036.310
31.638.247
732.484

12.036.310
31.638.247
732.484

6
7
8

-

18.225
1.510.060
22.564

-

-

-

18.225
1.510.060
22.564

5
7
8

-

-

-

-

12.036.310
492.501
1.362.319

12.036.310
492.501
1.362.319

6
7
8
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27.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıĢtır. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların gelecekte değer
düĢüklüğüne uğraması ve kredi riski beklenmemektedir. Kredi riski oluĢturan firmalardan alınmıĢ herhangi bir
teminat veya gayri kabili rücu kredi taahhütleri bulunmamaktadır. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıklar bulunmamaktadır.

28.

RAPORLAMA TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
ġirket‟in Türkiye Halk Bankası A.ġ „ye olan kredi borcu için 06 Nisan 2022 tarihinde yapılandırma
görüĢmelerine baĢlanacaktır.
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