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TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 

 
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla 

Finansal Durum Tablosu 

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

Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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Cari Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Yeniden 

Düzenlenmiş 

Denetimden 

Geçmiş 

Geçmiş Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

VARLIKLAR Dipnotlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

  
 

   
Nakit ve nakit benzerleri 4            70.580.326          13.601.140              375.038  

Ticari alacaklar  
   

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5 25.767.282 - - 

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 159.137.423         75.591.432  43.766.130 

Diğer alacaklar  
   

   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 5 15.613.301         18.833.982   20.516.732  

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8             4.892.339            9.631.240   9.795.130  

Stoklar 9            57.225.880          24.723.231          13.439.167  

Peşin ödenmiş giderler 10 35.137.572         16.701.122            7.245.164  

Diğer dönen varlıklar 15              4.753.901            2.325.371            2.439.145  

     

Toplam dönen varlıklar   373.108.024 161.407.518 97.576.506 

   
   

Ticari alacaklar  
   

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5            23.992.200                       -                         -    

Maddi duran varlıklar 11          226.474.681        165.910.122        131.476.074  

Maddi olmayan duran varlıklar 12             2.017.208              802.623              838.440  

Peşin ödenmiş giderler 10            26.773.549            8.015.990          18.151.503  

Ertelenmiş vergi varlığı 23 11.455.929             196.803              462.187  

   
   

Toplam duran varlıklar   290.713.567 174.925.538 150.928.204 

   
   

TOPLAM VARLIKLAR    663.821.591 336.333.056 248.504.710 

 

 
 



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 

 
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla 

Finansal Durum Tablosu 

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

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Yeniden 

Düzenlenmiş 

Denetimden 

Geçmiş 

Geçmiş Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

KAYNAKLAR Dipnotlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Kısa vadeli borçlanmalar 7 59.097.662 15.575.254 7.974.781 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 7 40.803.537 42.602.439 23.694.546 

Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 7 18.675.875 10.236.482 8.019.337 

Diğer kısa vadeli borçlanmalar 7 2.626 - - 

Ticari borçlar     

   - İlişkili taraflara ticari borçlar 5 -  55.263   70.508  

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 169.757.038  80.952.289  62.099.642 

Diğer borçlar     

     -İlişkili taraflara diğer borçlar 5 -  1.336.384   2.051.492  

   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 8 -  1.624.005   1.128.302  

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 14 2.142.553 567.088 1.055.317 

Ertelenmiş gelir 10 1.048.107 84.731 2.136.920 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 23 - 13.082 107.595 

Kısa vadeli karşılıklar     

   - Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 137.767 5.678.470 468.834 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 3.388.005 142.226 2.853.351 

     

Kısa vadeli yükümlülükler  295.053.170 158.867.713 111.660.625 

     

Uzun vadeli borçlanmalar 7 79.919.518 54.785.929 28.167.375 

Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 7 30.324.458 12.372.550 13.141.624 

Uzun vadeli karşılıklar     

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun 

vadeli karşılıklar 14 2.219.379 1.849.050 

 

      1.288.830 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 23 10.312.478 - - 

     

Uzun vadeli yükümlülükler  122.775.833 69.007.529 42.597.829 

     

Ödenmiş sermaye 16 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Diğer yedekler 16 62.746.488 - - 

Paylara ilişkin primler(iskontolar) 16 13.845.901 13.845.901 13.845.901 

Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri 

içeren birleşmelerin etkisi 16 - 1.408.216 1.408.216 

Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler     

    - Duran varlık yeniden değerleme 

artışları(azalışları) 16 59.063.376 23.059.831 23.059.831 

   - Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm 

kazançları 16 (890.195) (731.632) 

 

(488.191) 

Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak  

birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler 

  

  

 

   - Yabancı para çevrim farkları                       - 20.588.393 13.068.226 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 16        1.610.806 1.610.806 1.610.806 

Geçmiş yıllar karları                                                                                                 3.460.608 11.741.467      10.134.996 

Net dönem karı  76.155.604 6.934.832 1.606.471 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar  245.992.588 108.457.814 94.246.256 

Kontrol gücü olmayan paylar  - - - 

Toplam özkaynaklar  245.992.588 108.457.814 94.246.256 

TOPLAM KAYNAKLAR  663.821.591 336.333.056 248.504.710 



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 

 
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 

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

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Geçmiş Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

 Dipnotlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    

Hasılat 17 323.933.316 187.860.133 

Satışların maliyeti (-) 17 (257.664.268) (144.877.772) 

    

Brüt kar  66.269.048 42.982.361 

    

Genel yönetim giderleri (-) 18 (7.286.339) (4.992.049) 

Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri(-) 19 (10.899.843) (11.818.795) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20 148.808.373 53.800.689 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 (89.997.837) (34.508.519) 

    

Esas faaliyet karı  106.893.402 45.463.687 

    

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 21 60.423.694 45.174 

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 21 - (131.782) 

    

Finansman gideri öncesi faaliyet karı  167.317.096 45.377.079 

    

Finansman gelirleri 22 46.897.391 9.024.606 

Finansman giderleri (-) 22 (145.196.751) (46.877.118) 

    

Vergi öncesi kar  69.017.736 7.524.567 

    

Dönem vergi gideri 23 - (255.688) 

Ertelenmiş vergi geliri 23 7.137.868 (334.047) 

    

Dönem karı  76.155.604 6.934.832 

    

Ana ortaklık payları  76.155.604 6.934.832 

    

DİĞER KAPSAMLI GELİR  35.844.982 7.276.726 

    

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:   

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme 

Artışları 16 42.242.128 - 

Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm 

kazançları(kayıpları) 14 (205.926) 

                    

          (312.104) 

Ertelenmiş vergi geliri 23 47.363              68.663 

Ertelenmiş vergi (gideri) 23 (6.238.583) - 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar:    

Yabancı para çevrim farkları  - 7.520.167 

    

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  112.000.586 14.211.558 

    

Hisse başına kazanç (TL)  2,54 0,23 



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
 

31 Aralık 2021  Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Özkaynak Değişim Tablosu 

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

Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler 

veya Giderler 

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılamayacak Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler veya Giderler      

 

Ödenmiş 

Sermaye 

Diğer 

yedekler 

Paylara 

İlişkin 

Primler 

(İskontolar) 

Yabancı para çevrim 

farkları 

Maddi duran 

varlık 

yeniden 

değerleme 

artışları/ 

azalışları 

Tanımlanmış 

fayda 

planları 

yeniden 

değerleme 

artış / 

azalışları 

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

Ortak 

kontrole tabi 

teşebbüs ve 

ya işletmeleri 

içeren 

birleşme 

etkisi 

Geçmiş yıllar 

Kar/Zararı 

Net Dönem 

Karı/Zararı 

Ana 

Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar 

Ana 

Ortaklık 

Dışı 

Paylar 

Toplam 

Özkaynaklar 

              

1 Ocak 2019 30.000.000 - 13.845.901 9.406.758 23.059.831 (336.922) 1.610.806 1.408.216 16.475.885 (6.340.889) 89.129.586 - 89.129.586 

              

Transferler - - - - - - - - (6.340.889) 6.340.889 - - - 

Toplam kapsamlı gelir/ (gider) - - - 3.661.468 - (151.269) - -  1.606.471 5.116.670 - 5.116.670 

              

31 Aralık 2019 30.000.000 - 13.845.901 13.068.226 23.059.831 (488.191) 1.610.806 1.408.216 10.134.996 1.606.471 94.246.256 - 94.246.256 

              

1 Ocak 2020 30.000.000 - 13.845.901 13.068.226 23.059.831 (488.191) 1.610.806 1.408.216 10.134.996 1.606.471 94.246.256 - 94.246.256 

              

Transferler - - - - - - - - 1.606.471 (1.606.471) - - - 

Toplam kapsamlı gelir/ (gider) - - - 7.520.167 - (243.441) - - - 6.934.832 14.211.558 - 14.211.558 

              

31 Aralık 2020 30.000.000 - 13.845.901 20.588.393 23.059.831 (731.632) 1.610.806 1.408.216 11.741.467 6.934.832 108.457.814 - 108.457.814 

              

1 Ocak 2021 30.000.000 - 13.845.901 20.588.393 23.059.831 (731.632) 1.610.806 1.408.216 11.741.467 6.934.832 108.457.814 - 108.457.814 

              

Transferler - - - - - - - - 6.934.832 (6.934.832) - - - 

Sermaye avansı - 62.746.488 - - - - - -   62.746.488 - 62.746.488 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm farkları - - - - - (158.563) - - - - (158.563) - (158.563) 

Duran varlıklar yeniden değerleme artışları/azalışları - - - - 36.003.545 - - - -  36.003.545 - 36.003.545 

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen (Azalış) - - - - - - - (1.408.216) - - (1.408.216)  (1.408.216) 

Yabancı para çevrim farkları - - - (20.588.393) - - - - -  (20.588.393)  (20.588.393) 

Dönem net karı - - - - - - - - (15.215.691) 76.155.604 60.939.913 - 60.939.913 

              

31 Aralık 2021 30.000.000 62.746.488 13.845.901 - 59.063.376 (890.195) 1.610.806 - 3.460.608 76.155.604 245.992.588 - 245.992.588 



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

31 Aralık 2021  Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Cari Dönem  

Bağımsız 

Denetimden 

 Geçmiş 

Geçmiş Dönem  

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Geçmiş Dönem  

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

1 Ocak - 1 Ocak - 1 Ocak - 

Dipnotlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (9.277.893) 3.519.748 

Dönem (karı) 76.155.604 6.934.832 1.606.471 

Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.325.296 4.368.825 

Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler 11,12 11.873.275 6.174.937 4.857.055 

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (5.393.949) 5.526.415 89.173  

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 
kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler 21 (76.528.128) (86.608) 783.620 

Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından 

Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler (15.215.691) - - 
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 14 (146.754) - - 

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler  - (1.554.832) (473.992) 

Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler 14 673.145 - - 
Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler (503.259) - - 

Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler (7.137.868) 265.384 (887.031) 

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (16.223.625) 18.307.531 13.863.869 

Ticari alacaklarıdaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (132.802.214) (27.317.147) (3.420.009) 
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (32.502.649) (11.284.064) (1.003.150) 

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalış ile ilgili düzeltmeler 4.738.901 (1.319.595) 868.243 

Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (37.194.009) 679.555 (10.269.877) 
Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (2.428.530) 113.774 (733.423) 

Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler 88.749.486 18.154.919 6.756.681 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler (1.624.005) (219.405) 560.891 
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 963.376 (2.052.189) 1.690.199 

Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 3.245.779 (2.711.127) 2.853.351 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 1.575.465 (488.229) 411.947 

Ödenen kıdem tazminatları (508.742) - - 

Vergi mdeleri (iadeleri) (13.082) (94.513) (170.401) 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları (124.023.849) (8.230.490) 11.408.321 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 

AKIŞLARI 

Bağlı ortaklık sermaye artışlarından elde edilen nakit - - - 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (75.609.419) (36.140.145) (24.650.387) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişleri 157.952.160 2.067.256 7.330.385 

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları 82.342.741 (34.072.889) (17.320.002) 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 

İlişkili taraflardan diğer alacaklar/ ilişkili taraflara diğer borçlardan 

kaynaklanan nakit girişleri/çıkışları 1.884.297 - - 

Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit 
Girişleri (Çıkışları) (1.408.216) - - 

Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri 109.384.513 55.470.386 11.549.236 

Ödenen faiz (16.133.491) - - 
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 62.746.488 - - 

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları 156.473.591 55.470.386 11.549.236 

D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 

BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (57.813.297) 1.106.498 475.400 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ) 

(A+B+C) 114.792.483 12.119.604 (2.251.018) 

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.601.140 375.038 2.150.656 

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış 70.580.326 13.601.140 375.038 



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 
 

31 Aralık 2021  Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   

 

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)  01.03.1988 tarihinde 

kurulmuştur. Şirket 21.12.2012 tarihinde nevi değiştirerek Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri 

Sanayi ve Ticaret AŞ haline dönüşmüştür. Şirketin rapor tarihi itibarıyla ağırlıklı olarak yapmış olduğu 

faaliyet, alüminyumdan otomotiv ve beyaz eşyaya parça üretmektir.  

 

Şirket, Avrupa’daki otomotiv markaları için motor aksamı, güvenlik ve benzeri çeşitli katma değerli 

parçalar üretmektedir. Şirket yeni yatırımlarını, yeni nesil elektirkli araçlara parça üretmeye 

yönlendirmiştir. Beyaz eşya üreticilerine, elektrik motoru ve beyaz eşya üzerinde bulunan malzeme ve 

ekipmanları üretmektedir.  

 

Şirket’in, adresi ve başlıca faaliyet merkezi Emek Mah. Nato Yolu No: 282 Sancaktepe / İstanbul’da 

bulunmaktadır. Ayrıca Taşocakları Mevkii Gebze / Kocaeli adresinde de işyeri bulunmaktadır.  

 

Şirket’in 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde ortalama personel sayısı 371’dir. (31 Aralık 2020: 291, 31 

Aralık 2019: 304) 

 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1   Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

TFRS’ye Uygunluk Beyanı 

 

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

Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş 

olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)  ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas 

alınmıştır. 

 

Ayrıca finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TFRS Taksonomisi 

Hakkında Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde 

belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Finansal tablolar, bazı duran varlıklar (arsa ve binalar) yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet 

esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın 

gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.  

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Şirket’in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 

geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve 

faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve  finansal tablolar için sunum para birimi olan TL 

cinsinden ifade edilmiştir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.1   Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 

Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in  finansal tabloları önceki 

dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem  finansal tabloların sunumu ile uygunluk 

sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 

farklılıklar açıklanır. Cari dönemde Şirket ayrıca önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar 

yapmıştır. 

 

Yapılan sınıflamaların kar veya zarar tablosuna etkisi bulunmamaktadır. 

 

2.2   Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 

dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait finansal 

tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 

yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. 

 

2.3   Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 

dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 

olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket’in cari yıl içerisinde 

muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.4   Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

 

a) 2021 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar 

 

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. 

Aşama 

 

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 

2. Aşama’daki değişiklikler, reformun gerektirdiği değişikliklere pratik bir çözüm getirmekte olup, 

korunma muhasebesinin hükümlerine ilişkin olarak Gösterge Faiz Oranı Reformu uyarınca korunma 

muhasebesinin sona erdirilmesine gerek olup olmadığına, ve Gösterge Faiz Oranı Reformu’na tabi olan 

finansal araçlardan kaynaklanan ve işletmenin maruz kaldığı risklerin niteliği ve kapsamı ile işletmenin 

bu riskleri nasıl yönettiği ve işletmenin alternatif gösterge faiz oranlarına geçişi tamamlamak açısından 

kaydettiği ilerleme ve işletmenin bu geçiş sürecini nasıl yönettiğine açıklık getirir. 

 

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’ya yapılan bu değişiklikler 1 Ocak 2021 veya sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Şirket yönetimi, bu değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını 

değerlendirmiştir. 

 

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

yorumlar 

 

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

değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak 

 Sınıflandırılması 

TFRS 3 ( Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar 

TMS 16 (Değişiklikler)  Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım 

Öncesi Kazançlar 

TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – 

Sözleşme Yerine Getirme Maliyeti 

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e Yapılan Değişiklikler 

2018 – 2020 

TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet 

Süresinin Uzatılması 

TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 

Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden 

İmtiyazlar 

TMS 1 (Değişiklikler) Muhasebe Politikalarının Açıklanması 

TMS 8 (Değişiklikler) Muhasebe Tahminleri Tanımı 

TMS 12 (Değişiklikler) Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve 

Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

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

yorumlar (devamı) 

 

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

  

TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm 

sigorta sözleşmeleri için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta 

sözleşmelerinde tutarlı, ilkeye dayalı bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, 1 

Ocak 2023 itibarıyla TFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini alacaktır.  

 

TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması 

 

Bu değişikliklerin amacı finansal durum tablosunda yer alan ve belirli bir vadesi bulunmayan borç ve 

diğer yükümlülüklerin kısa vadeli mi (bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen) yoksa uzun vadeli mi olarak 

sınıflandırılması gerektiği ile ilgili şirketlerin karar verme sürecine yardımcı olmak suretiyle standardın 

gerekliliklerinin tutarlı olarak uygulanmasını sağlamaktır. 

 

TMS 1’de yapılan bu değişiklikler, bir yıl ertelenerek 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. 

 

TFRS 3 (Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar  

 

Bu değişiklik standardın hükümlerini önemli ölçüde değiştirmeden değiştirmeden TFRS 3’te Finansal 

Raporlama için Kavramsal Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 

2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya Kavramsal 

Çerçeve’de şimdiye kadar yapılan diğer referans güncellemeleri ile birlikte uygulanması suretiyle izin 

verilmektedir. 

 

TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar  

 

Bu değişiklikler, ilgili maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için 

gerekli yer ve duruma getirilirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen gelirlerin ilgili varlığın 

maliyetinden düşülmesine izin vermemekte ve bu tür satış gelirleri ve ilgili maliyetlerin kar veya zarara 

yansıtılmasını gerektirmektedir. 

 

Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. 

 

TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme 

Maliyeti  

 

TMS 37’de yapılan değişiklikle, sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşme olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla tahmin edilen sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinin hem 

sözleşmeyi yerine getirmek için katlanılan değişken maliyetlerden hem de sözleşmeyi yerine getirmeyle 

doğrudan ilgili olan diğer maliyetlerden dağıtılan tutarlardan oluştuğu hüküm altına alınmıştır. 

 

Bu değişiklik, 1 Ocak 2022’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

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

yorumlar (devamı) 

 

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler 2018 – 2020 

 

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması’nda Yapılan Değişiklik  

 

TFRS 1’de yapılan değişiklikle, standardın D16(a) paragrafında yer alan ana ortaklığından daha 

sonraki bir tarihte TFRS’leri uygulamaya başlayan bağlı ortaklığa, varlık ve yükümlülüklerinin 

ölçümüne ilişkin tanınan muafiyetin kapsamına birikimli çevrim farkları da dahil edilerek, 

TFRS’leri ilk kez uygulamaya başlayanların uygulama maliyetleri azaltılmıştır. 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar’da Yapılan Değişiklik 

 

Bu değişiklik, bir finansal yükümlülüğün bilanço dışı bırakılmasına ilişkin değerlendirmede 

dikkate alınan ücretlere ilişkin açıklık kazandırılmıştır. Borçlu, başkaları adına borçlu veya alacaklı 

tarafından ödenen veya alınan ücretler de dahil olmak üzere, borçlu ile alacaklı arasında ödenen 

veya alınan ücretleri dahil eder.   

 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’de Yapılan Değişiklik 

 

Bu değişiklikle TMS 41’in 22’nci paragrafında yer alan ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 

vergilendirmeden kaynaklı nakit akışlarının hesaplamaya dahil edilmemesini gerektiren hüküm 

çıkarılmıştır. Değişiklik standardın ilgili hükümlerini TFRS 13 hükümleriyle uyumlu hale 

getirmiştir. 

 

TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık 

hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması  

 

TFRS 17’nin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023’e ertelenmesiyle sigortacılara sağlanan TFRS 9’un 

uygulanmasına ilişkin geçici muafiyet süresinin sona erme tarihi de 1 Ocak 2023 olarak revize 

edilmiştir. 

 

TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi 

Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) Haziran 2020’de yayımlanan ve 

kiracıların kira ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan belirli imtiyazların, kiralamada yapılan bir 

değişiklik olup olmadığını belirlememeleri konusundaki muafiyeti bir yıl daha uzatan COVID-19’la 

İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sorasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 

16’ya İlişkin Değişiklikler’i yayımlamıştır.  

Değişiklik ilk yayımlandığında, kolaylaştırıcı uygulama kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir 

azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi 

durumunda geçerliydi. Kiralayanların kiracılara COVID-19 ile ilgili kira imtiyazları sunmaya devam  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

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

yorumlar (devamı) 

 

TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi 

Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar (Devamı) 

etmesi ve COVID-19 pandemisinin etkilerinin devam etmesi ve bu etkilerin önemli olması 

nedenleriyle, KGK kolaylaştırıcı uygulamanın kullanılabileceği süreyi bir yıl uzatmıştır.   

Bu yeni değişiklik kiracılar tarafından, 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

TMS 1 (Değişiklikler) Muhasebe Politikalarının Açıklanması 

 

Bu değişiklik muhasebe politikalarının açıklanmasında işletmelerin önemliliği (materiality) esas 

almalarını gerektirmektedir.  

 

TMS 1’de yapılan bu değişiklik 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 

uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir.  

 

TMS 8 (Değişiklikler) Muhasebe Tahminleri Tanımı 

 

Bu değişiklikle “muhasebe tahminlerindeki değişiklik” tanımı yerine “muhasebe tahmini” tanımına 

yer verilerek, tahminlere ilişkin örnek ve açıklayıcı paragraflar ilâve edilmiş, ayrıca tahminlerin ileriye 

yönelik uygulanması ile hataların geçmişe dönük düzeltilmesi hususları ve bu kavramlar arasındaki 

farklar netleştirilmiştir. 

 

TMS 8’de yapılan bu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 

uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. 

 

TMS 12 (Değişiklikler) Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş 

Vergi 

 

Bu değişiklikler ile bir varlık ya da yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin 

muafiyetin varlık ile yükümlülüğün ilk kayda alındığı sırada eşit tutarlarda vergiye tabi ve indirilebilir 

geçici farkların oluştuğu işlemlerde geçerli olmadığı hususuna açıklık getirilmiştir. TMS 12’de yapılan 

bu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak 

olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. Söz konusu standart, değişiklik ve 

iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri 

değerlendirilmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  

 

İlişkili Taraflar 

 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 

işletmedir.  

 

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili 

sayılır. Söz konusu kişinin,  

 

(i)    raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii)   raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması durumunda.  

 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili 

sayılır:  

 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, 

bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.  

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu 

üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  

(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. 

Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de 

raporlayan işletme ile ilişkilidir.  

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 

edilmesi halinde.  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 

bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması halinde. 

 

 İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya 

da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 

 

 Hasılat 

 

Şirket, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

Standardı” doğrultusunda hasılatın muhasebeleştirilmesinde aşağıda yer alan beş aşamalı modeli 

kullanmaya başlamıştır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

 Hasılat (devamı) 

 

• Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması 

• Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 

• Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi 

• İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması 

• Hasılatın muhasebeleştirilmesi 

 

Bu modele göre öncelikle müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt edilen mal veya hizmetler 

değerlendirilmekte ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü 

ayrı bir edim yükümlülüğü olarak belirlenmektedir. Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zamana 

yayılı olarak mı yoksa bellirli bir anda mı yerine getirileceği tespit edilmektedir. Şirket, bir mal veya 

hizmetin kontrolünü zamanla devreder ve dolasıyla ilgili satışalara ilişkin edim yükümlülüklerini 

zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine 

getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır. 

 

Mal veya hizmet devri taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, mal veya 

hizmetlerin kontrolünün müşterilerin eline geçtiğinde muhasebeleştirilir. 

• Şirket’in mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği, 

• Müşterinin mal veya hizmetin yasak mülkiyetine sahipliği, 

• Mal veya hizmetin zilyetliğinin devri, 

• Müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere sahipliği, 

• Müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi koşullarını dikkate alır. 

Şirket, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile 

müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az 

olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşinin etkisi için 

düzeltme yapmamaktadır. 

 

Diğer taraftan, hasılatın içerinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, hasılat değeri 

gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile 

tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere 

kaydedilir. 

 

Temettü ve faiz geliri 

 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek 

tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde 

ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 

 

Kira geliri 

 

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre 

muhasebeleştirilir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Stoklar 

 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken 

genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan 

yönteme göre ve çoğunlukla ilk-giren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, 

olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı 

gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 

Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 

indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha 

önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini 

kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu 

kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden 

ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

İşletme finansal tabloları, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen duran varlıklar (arsalar ve binalar) hariç 

tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için 

ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 

Yeniden Değerleme Yöntemi 

  

Üretim ya da mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amaçlar için kullanımda tutulan arazi ve 

binalar, yeniden değerlenmiş tutarlarıyla ifade edilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme 

tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki dönemlerde oluşan birikmiş amortisman ve 

birikmiş değer düşüklüğü düşülerek tespit edilir. Yeniden değerlemeler raporlama tarihinde 

belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek şekilde düzenli 

aralıklarla yapılır. 

 

Söz konusu arazi ve binaların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış, özkaynaktaki yeniden 

değerleme fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi duran varlıkla 

ilgili daha önceden kar veya zarar tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda 

öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Bahse konu arazi 

ve binaların yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha 

önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması 

durumunda kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar (devamı) 

 

Yeniden Değerleme Yöntemi (devamı) 

 

İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme 

aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. 

Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman 

isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası 

bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine sınıflandırılırlar. 

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

hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 

 

Yeniden değerlenen binaların amortismanı kar veya zarar tablosunda yer alır. Yeniden değerlenen 

gayrimenkul satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye 

doğrudan dağıtılmamış karlara transfer edilir. Varlık bilanço dışı bırakılmadıkça, yeniden değerleme 

fonundan dağıtılmamış karlara transfer yapılmaz. 

 

Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar.  Makine ve ekipmanlar, maliyet değerlerinden birikmiş 

amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların, maliyet veya değerlenmiş 

tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana 

tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan 

değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye 

dönük olarak muhasebeleştirilir. 

 

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

faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin 

kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden 

kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. 

 

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

elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Maddi 

duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan 

kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya 

zarar tablosuna dahil edilir. 

 

Maliyet yöntemi 

 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 

düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve 

maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.   
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar (devamı) 

 

Maliyet yöntemi (devamı) 

 

İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme 

aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. 

Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman 

isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası 

bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine sınıflandırılırlar. 

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

hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 

 

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

ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı 

ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için 

her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

 

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

faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin 

kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden 

kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. 

 

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

elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Maddi 

duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan 

kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya 

zarar tablosuna dahil edilir. 

 

Kiralama İşlemleri 

 

 Kiraya veren durumunda Şirket 

 

Şirket, kiraya veren olarak, kendi yatırım amaçlı gayrimenkullerinin bazılarına ilişkin kiralama 

sözleşmeleri imzalamaktadır. Şirket aynı zamanda perakendecilere ayakkabı ürünlerinin sunumu, 

müşteri özelleştirmesi ve test aşaması için gerekli donanımları ve Şirket tarafından üretilen 

donanımları kiralamaktadır.  

 

Şirket’in kiraya veren konumunda olduğu kiralamalar, finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması 

olarak sınıflandırılır. Kiralama şartlarına göre tüm mülkiyet riski ve getirilerinin önemli derecede 

kiracıya devredilmesi halinde sözleşme bir finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer tüm 

kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.  

 

Şirket, aracı kiraya veren konumunda olması durumunda, ana kira ve alt kirayı iki ayrı sözleşme olarak 

muhasebeleştirir. Alt kira, ana kiradan kaynaklanan kullanım hakkı varlığına ilişkin olarak, finansal 

kiralama veya faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kiralama İşlemleri (devamı) 

 

 Kiraya veren durumunda Şirket 

 

Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira geliri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 

muhasebeleştirilir. Faaliyet kiralamasının gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan 

doğrudan başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira 

süresi boyunca itfa edilir. 

 

Kiracılardan finansal kiralama alacakları, Şirket’in kiralamalardaki net yatırımının tutarında alacak 

olarak muhasebeleştirilir. Finansal kiralama geliri, kiralamalara ilişkin Şirket’in ödenmemiş net 

yatırımı üzerindeki sabit dönemsel getiri oranını yansıtmak için muhasebe dönemlerine dağıtılır.  

 

Şirket, net kiralama yatırımına TFRS 9’da yer alan finansal tablo dışı bırakma ve değer düşüklüğü 

hükümlerini uygular. Şirket, brüt kiralama yatırımının hesaplanmasında kullanılan tahmini taahhüt 

edilmemiş kalıntı değerleri düzenli olarak gözden geçirir ve tahmini taahhüt edilmemiş kalıntı değerde 

bir azalma olması durumunda, gelirin kiralama süresine dağıtımını revize eder ve tahakkuk eden 

tutarlardaki azalmaları doğrudan finansal tablolara yansıtır. 

 

Bir sözleşmenin kiralamaya ilişkin olan ve olmayan unsurlar içermesi halinde Şirket, sözleşmede 

belirtilmiş bedeli her bir unsura dağıtmak için TFRS 15 standardını uygular.   

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Ticari markalar ve lisanslar 

 

Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanların 

sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten 

sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine 

göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir. 

 

 Bilgisayar yazılımı 

 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar 

geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre 

itfa edilir. 

 

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya 

zarar tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım 

ürünleri ile direkt ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda 

sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı 

geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.  

 

Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri 

üzerinden itfa edilir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı) 

 

Maddi olmayan duran varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılması 

 

Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte 

ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı 

bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından 

kaynaklanan kar ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter 

değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına 

alındığı zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

 

Borçlanma Maliyetleri 

 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) 

söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma 

maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil 

edilmektedir.  

 

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir. 

 

Finansal Araçlar 

 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Şirket finansal aracın sözleşmeden doğan karşılıklarına taraf 

olduğunda Şirket’in finansal durum tablosunda muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar ve yükümlülükler 

ilk olarak gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (gerçeğe 

uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükler hariç) edinimi veya 

ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri, uygun bir şekilde ilk muhasebeleştirmede o finansal 

varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine eklenir veya bu değerden çıkarılır. Finansal 

varlıkların ve yükümlülüklerin edinimi veya ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri direkt 

olarak kar veya zarara yansıtılır. 

 

Finansal yükümlülükler 

 

İşletme, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. 

Gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki yükümlülüklerin ilk 

ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de 

gerçeğe uygun değere ilave edilir. 

 

İşletme, aşağıdakiler dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleştirmede itfa 

edilmiş maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırır:  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal Yükümlülükler (devamı) 

 

(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu 

yükümlülükler, türev ürünler de dahil olmak üzere, sonraki muhasebeleştirmede gerçeğe uygun 

değerinden ölçülür.  

 

(b) Finansal varlığın devredilmesi işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını taşımaması veya 

devam eden ilişki yaklaşımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: Şirket, 

bir varlığı devam eden ilişkisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam ettiği durumda, finansal 

tabloya buna bağlı bir yükümlülük de yansıtır. Devredilen varlık ve buna bağlı yükümlülük, işletmenin 

elinde tutmaya devam ettiği hak ve mükellefiyetleri yansıtacak şekilde ölçülür. Devredilen varlığa 

bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter değeri ile aynı usulde ölçülür. 

 

(c) TFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal tablolara 

alınan şarta bağlı bedel: İlk defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir şarta bağlı bedeldeki 

gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. 

 

İşletme, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz. 

 

Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması 

 

Şirket finansal yükümlülükleri yalnızca Şirket’in yükümlülükleri ortadan kalktığında, iptal edildiğinde 

veya zaman aşımına uğradığında finansal tablo dışı bırakır. Finansal tablo dışı bırakılan finansal 

yükümlülüğün defter değeri ve devredilen nakit dışı varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler dahil 

olmak üzere ödenen veya ödenecek tutar arasındaki fark, kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

 

İşletme Birleşmeleri 

 

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde 

transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme 

tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme 

tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından 

çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle 

oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir.  

 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun 

değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez: 

 

• Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık 

ya da yükümlülükler, sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir; 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

İşletme Birleşmeleri (devamı) 

 

• Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Şirket’in satın alınan işletmenin hisse 

bazlı ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile 

ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme 

Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir ve 

 

• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca 

satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma Şirketları) TFRS 5’de 

belirtilen kurallara göre muhasebeleştirilir. 

 

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan 

payların ve varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha 

önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri 

toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme 

sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan 

işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki 

payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan 

kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. 

 

Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir 

oranda pay hakkını veren kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri 

üzerinden ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar 

oranında muhasebeleştirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre belirlenir. 

Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu 

durumlarda, bir başka TFRS’lerde belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür. 

 

Bir işletme birleşmesinde Şirket tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği 

durumlarda, koşullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme 

birleşmesinde transfer edilen bedele dahil edilir. 

 

Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun 

değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. 

Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde 

muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem satın alım tarihinden itibaren 1 

yıldan fazla olamaz. 

 

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki 

değişiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan 

sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez 

ve buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir. Diğer koşullu 

bedellerin gerçeğe uygun değeri yeniden ölçülür ve değişiklikler kar veya zarar içerisinde 

muhasebeleştirilir. 

 



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

  
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla   

Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 

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

 

   

27 

 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

İşletme Birleşmeleri (devamı) 

 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Şirket’in satın alınan işletmede önceden sahip 

olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Şirket’in kontrolü 

ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür ve varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde 

muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın 

alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı 

altında kar/zarara aktarılır.   

 

İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin 

sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Şirket muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı 

kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da 

satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan 

olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya 

yükümlülük muhasebeleştirilir.  

 

           Kur Değişiminin Etkileri 

 

Yabancı Para İşlem ve Bakiyeler 

 

Şirket’in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 

geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve 

faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve  finansal tablolar için sunum birimi olan TL 

cinsinden ifade edilmiştir. Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para 

cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak 

suretiyle kaydedilmektedir.  

 

Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihinde geçerli olan 

kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal 

olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş 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, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda 

muhasebeleştirilirler: 

 

• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı 

para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele 

alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları, 

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya 

ilişkin muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları, 

• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde 

muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti 

ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan 

kur farkları. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

 Pay Başına Kazanç 

 
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye’de şirketler, sermayelerini, 
hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip 
“bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi 
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu 
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. 

 

 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile raporun 

yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

 

Şirket, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  

 

 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin 

edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 

raporlama tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir 

şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli 

tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili 

nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.  

 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 

hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 

Yeniden yapılandırma 

 

Şirket’in yeniden yapılandırmaya ilişkin ayrıntılı bir resmi planı geliştirmesiyle birlikte yeniden 

yapılandırma planını uygulamaya koyarak ya da bu plana ilişkin temel özellikleri bundan 

etkileneceklere açıklayarak, söz konusu plandan etkilenecekler için geçerli bir beklenti oluşturması 

durumunda yeniden yapılandırma karşılığı muhasebeleştirilir. Yeniden yapılandırma karşılığının 

hesaplaması sadece yeniden yapılandırma işleminden kaynaklanan doğrudan harcamalarla ilgili olup, 

yeniden yapılandırma için gereken tutarlar ile işletmenin süregelen faaliyetleriyle ilişkilendirilmeyen 

tutarları kapsar.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı) 

 
Garantiler 

 

Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket’e ait yükümlülüklerin karşılanması için yönetim 

tarafından tahmin edilen en uygun harcamalara göre, ilgili ürünlerin satış tarihinde muhasebeleştirilir. 

 

 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  

 

Cari vergi  

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 

kar, 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 kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü raporlama tarihi itibarıyla 

yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Ertelenmiş vergi 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda 

gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 

farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak 

hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte 

vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 

şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı 

etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 

tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği 

ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı 

ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş 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 şartlarıyla hesaplanmaktadır. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve raporlama tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli 

ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 

varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in raporlama tarihi itibarıyla 

varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği 

yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 
 

Ertelenmiş 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 ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve 

yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 
 

Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya 

zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında 

muhasebeleştirilir.  
 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
 

Kıdem tazminatları: 
 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik 

veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar Standardı  (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda 

planları olarak nitelendirilir. 
 

 Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal 

tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında 

muhasebeleştirilmiştir.  
 

Kar payı ve ikramiye ödemeleri 
 

Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak 

hesaplanan kar payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye 

bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda 

karşılık ayırmaktadır. 
 

 Nakit Akış Tablosu 
 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 

Sermaye ve Temettüler 
 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 

kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
 

Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler 

 

Şirket'in, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına 

istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan 

bağımsız denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlere ilişkin gideri 31 Aralık 2021 tarihi için 45.000 

TL’dir.   
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NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 
   Eliminasyon ve  1 Ocak – 

 Tuğçelik Eurasia Sınıflamalar 31 Aralık 2021 

     

Hasılat 323.933.316 3.855.644 (3.855.644) 323.933.316 

Satışların maliyeti (-) (257.664.268) (8.150.027) 8.150.027 (257.664.268) 

     

Brüt kar 66.269.048 (4.294.383) 4.294.383 66.269.048 

     

Genel yönetim giderleri (-) (7.286.339) - - (7.286.339) 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (10.899.843) - - (10.899.843) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-) - - - - 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 148.808.373 266 (266) 148.808.373 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (89.997.837) - - (89.997.837) 

     

Esas faaliyet karı 106.893.402 (4.294.117) 4.294.117 106.893.402 

     

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 8.385.494 - 52.038.200 60.423.694 

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) - - - - 

Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların 

karından/(zararından) paylar - - - - 

     

Finansman gideri öncesi faaliyet karı 115.278.896 (4.294.117) 56.332.317 167.317.096 

     

Finansman gelirleri 46.897.391 - - 46.897.391 

Finansman giderleri (-) (145.196.751) - - (145.196.751) 

     

Vergi öncesi kar / (zarar) 16.979.536 (4.294.117) 56.332.317 69.017.736 

     

-  Dönem vergi (gideri)/geliri - - - - 

-  Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 7.137.868 - - 7.137.868 

     

Sürdürülen faaliyetlerden dönem net kar/ (zararı) 24.117.404 (4.294.117) 56.332.317 76.155.604 
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NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI) 
 

 

 
 

 

  

      1 Ocak – 

  Tuğçelik Eurasia 31 Aralık 2020 

     
Hasılat 185.925.152 1.934.981 187.860.133 

Satışların maliyeti (-) (142.761.071) (2.116.701)    (144.877.772) 

     
Brüt kar 43.164.081 (181.720) 42.982.361 

     
Genel yönetim giderleri (-)  -     -          (4.992.049) 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  -     -     (11.818.795) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  -     -    - 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler  -     -    53.800.689        

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)  -     -     (34.508.519) 

     
Esas faaliyet karı  -     -    45.463.687 

     
Yatırım faaliyetlerinden gelirler -    -    45.174 

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) -    -     (131.782)    

Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların 

karından/(zararından) paylar -    -                         -    

     
Finansman gideri öncesi faaliyet karı -    -    45.377.079 

     
Finansman gelirleri - - 9.024.606 

Finansman giderleri (-) - - (46.877.118) 

     

Vergi öncesi kar / (zarar) - - 7.524.567 

     
-  Dönem vergi (gideri)/geliri -    -    -                 

-  Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri - - (589.735)  

 - -  
Sürdürülen faaliyetlerden dönem net kar / (zararı) - - 6.934.832 
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NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Kasa 36.000 896.711 36.181 

Bankalar:    
- Vadeli mevduatlar - - 2.040 

- Vadesiz mevduatlar 70.544.326  12.704.429 336.817 

     
 Toplam 70.580.326 13.601.140 375.038 

 

NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI 

 

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar ve borçlar genellikle alım işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve 

borçlar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflardan olan diğer alacaklar 

ve borçlar genellikle finansman işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve borçlar doğası gereği 

teminatsızdır. 

 

İlişkili taraflara kısa vadeli ticari alacaklar: 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Eurasia Maritime Group Limited 25.724.532 - - 

Nersan Global Yapı A.Ş. 8.850 - - 

Nersan International Dış Ticaret A.Ş. 25.050 - - 

East Wave Denizcilik A.Ş. 8.850 - - 

    

Toplam 25.767.282 - - 

 

İlişkili taraflara uzun vadeli ticari alacaklar: 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019  

     
Eurasia Maritime Group Limited         23.992.200  - - 

    

Toplam         23.992.200                       -                         -    

 

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar: 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019  

     
Unimarin Denizcilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 11.222.579 18.833.982 20.516.732 

Mehmet Nergiz 2.843.441 - - 

Nersan Holding A.Ş.           1.267.157  - - 

Nersan Global Yapı A.Ş. 200.000 - - 

Nersan International Dış Ticaret A.Ş. 80.124 - - 

    

Toplam 15.613.301         18.833.982 20.516.732 
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NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 

 

İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar: 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Nersan Holding A.Ş. -  55.263   70.508  

    

 Toplam -  55.263   70.508  

 

İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar : 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Unimarin Denizcilik San.Ve Tic. Ltd. Şti. - 1.309.828 2.000.000 

Mehmet Nergiz - 26.556 51.492 

    

 Toplam                      -     1.336.384  2.051.492 

 

İlişkili taraflardan alışlar : 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Unimarin Denizcilik San.ve Tic.Ltd.Şti  3.500.000   3.390.000   -    

Nersan Holding A.Ş.  810.000   130.000   80.000  

    

 Toplam 4.310.000  3.520.000   80.000  

 

İlişkili taraflara satışlar : 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Unimarin Denizcilik San.ve Tic.Ltd.Şti  38.400   1.368.129   1.053.324  

Nersan Holding A.Ş.  42.000   -     -    

East Wave Denizcilik A.Ş.  30.000   -     -    

Nersan International Dış Ticaret A.Ş.  22.500   -     -    

Nersan Global Yapı A.Ş.  22.500   -     -    

    

 Toplam  155.400   1.368.129   1.053.324  
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NOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Ticari alacaklar 
 

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 
  

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Ticari alacaklar 154.475.341 71.830.689 37.466.227 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 5) 25.767.282 - - 

Alacak senetleri 4.662.082 4.443.226 5.384.826 

Diğer ticari alacaklar - - 1.123.710 

Şüpheli ticari alacaklar 523.990 1.027.249 1.027.326 

Eksi : Tahakkuk etmiş vade farkı gideri - (682.483) (208.633) 

Eksi : Şüpheli ticari alacak karşılığı (523.990) (1.027.249) (1.027.326) 

     

Toplam 184.904.705 75.591.432 43.766.130 
 

 

Şüpheli ticari alacakların yıl içerisindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Açılış bilançosu 1.027.249 1.027.326 641.364 

Yıl içerisinde meydana gelen artışlar  - - 422.062 

Yıl içerisindeki tahsilatlar (-) (Not 20) (503.259) (77) (36.100) 

     

Kapanış bilançosu 523.990 1.027.249 1.027.326 

 
  

Uzun vadeli ticari alacaklar 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 5) 23.992.200 - - 

    

Toplam  23.992.200 - - 
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NOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI) 
 

b) Ticari borçlar 
 

Kısa vadeli ticari borçlar 
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     
Ticari borçlar 28.419.063 19.139.003 13.672.136 

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 5) - 55.263 70.508 

Borç senetleri 131.212.398 63.092.311 48.811.481 

Diğer ticari borçlar - 62.513 681.530 

Gider tahakkukları 10.125.577 - - 

Eksi : Tahakkuk etmiş vade farkı geliri - (1.341.538) (1.065.505) 

     
Toplam 169.757.038 81.007.552 62.170.150 

 

NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Kısa vadeli krediler 59.097.662 15.575.254 7.974.781 

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 40.803.537 42.602.439 23.694.546 

Finansal kiralama borçları 18.675.875 10.236.482 8.019.337 

Diğer mali borçlar 2.626 - - 

    

Kısa vadeli finansal borçlar 118.579.700 68.414.175 39.688.664 

    

Uzun vadeli krediler 79.919.518 54.785.929 28.167.375 

Finansal kiralama borçları 30.324.458 12.372.550 13.141.624 

    

Uzun vadeli finansal borçlar 110.243.976 67.158.479 41.308.999 

Toplam finansal borçlar 228.823.676 135.572.654 80.997.663 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredi ve leasinglerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa Vadeli Banka Kredileri Döviz Bakiye İç Verim Oranı % TL tutar 

     

      TL 31.425.473 %11,63 31.425.473 

      ABD Doları 425.720 %3,53 5.684.639 

      Avro 4.154.526 %3,50 81.466.962 

    

  Toplam                  36.005.719   118.577.074 

 

Uzun Vadeli Banka Kredileri Döviz Bakiye İç Verim Oranı % TL tutar 

     

      TL 16.905.559 %4,49 16.905.559 

      Avro 4.169.272 %4,15 93.338.417 

    

  Toplam 21.074.831   110.243.976 
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NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI) 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredilerin detayı aşağıdaki gibidir 

 

Kısa Vadeli Banka Kredileri Döviz Bakiye İç Verim Oranı % TL tutar 

     

      TL 32.018.022 9,92 – 35,24         32.018.022  

      ABD Doları 938.490 2,65 – 24,12 6.888.985 

      Avro                     3.275.699          5,43 –   6,41                29.507.168 

    

  Toplam                  36.232.211                  68.414.175 
 

Uzun Vadeli Banka Kredileri Döviz Bakiye İç Verim Oranı % TL tutar 

     

      TL 36.412.012 9,92 – 35,24         36.412.012  

      ABD Doları 507.370 2,65 – 24,12           3.961.547  

      Avro                 458.066          5,43 –   6,41 26.784.920 

    

  Toplam                37.377.448   67.158.479 

 
31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla kredilerin vadesi aşağıdaki gibidir; 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Vadesi 1 yıldan kısa olan kısım 118.577.074 68.414.175 39.688.664 

1 - 2 yıl arası 82.574.540 67.158.479 41.308.999 

2 - 3 yıl arası 16.402.734 - - 

3 - 4 yıl arası 8.582.110 - - 

4 - 5 yıl arası 2.684.592 - - 

    

Toplam finansal krediler 228.821.050 135.572.654 80.997.663 

 

NOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Diğer alacaklar 
 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in diğer alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir; 

 

Kısa vadeli diğer alacaklar 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Verilen depozito ve teminatlar 41.395 490.848 39.654 

İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 5) 15.613.301 18.833.982 20.516.732 

Personelden alacaklar 256.276 - - 

Diğer çeşitli alacaklar 55.452 9.140.392 9.755.476 

Vergi dairesinden alacaklar  4.539.216 - - 

     

Toplam 20.505.640 28.465.222 30.311.862 
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NOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

b) Diğer borçlar 

 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa vadeli diğer borçlar 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Ödenecek vergi ve fonlar - 1.613.004 678.781 

Kamuya olan vadesi geçmiş,ert.veya 

taks.borçlar - - 120.232 

Diğer borçlar - - 329.289 

İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 5) - 1.336.384 2.051.492 

Ödenecek diğer yükümlülükler - 11.001 - 

    

Toplam - 2.960.389 3.179.794 

 

NOT 9 - STOKLAR 
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

İlk madde ve malzeme 23.394.372 7.829.497 3.490.472 

Yarı mamuller 14.221.993 5.738.922 3.878.515 

Mamuller  14.347.981 7.576.540 3.364.708 

Diğer stoklar 5.261.534 3.578.272 2.705.472 

     

Toplam 57.225.880 24.723.231 13.439.167 
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NOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 
 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in peşin ödenmiş giderlerinin detayı aşağıdaki 
gibidir; 
 

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler 
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Verilen sipariş avansları 34.182.598 16.190.396 5.692.729 

Gelecek aylara ait giderler 954.974 510.726 1.552.435 

     

Toplam 35.137.572 16.701.122 7.245.164 

 
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler 
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     
Verilen avanslar 26.773.549 8.015.990 16.173.179 

Gelecek yıllara ait giderler  - - 1.978.324 

     

Toplam 26.773.549 8.015.990 18.151.503 

 

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Alınan sipariş avansları 1.048.107 84.731 2.136.920 

    

Toplam 1.048.107 84.731 2.136.920 
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NOT 11 - MADDİ DURAN VALIKLAR 
 

 1 Ocak 2021 İlaveler Çıkışlar Çevrim Farkları Yeniden değerleme Transferler 31 Aralık 2021 
        

Maliyet        
        

Arazi ve arsalar (*) 38.704.540 952.247 - - 29.753.249 - 69.410.036 

Binalar (*) 14.050.138 - - - 13.518.465 - 27.568.603 

Tesis, makine ve cihazlar 86.070.229 32.549.949 (13.851.615) - - - 104.768.563 

Taşıtlar 49.095.000 5.056.764 (86.664.576) 38.410.238 - - 5.897.426 

Demirbaşlar 5.373.018 383.654 - - - - 5.756.672 

Diğer maddi duran varlıklar - - - - - - - 

Yapılmakta olan yatırımlar 10.745.696 35.300.424 (221.352) - - - 45.824.768 

        

 204.038.621      259.226.068 
        

Birikmiş amortismanlar (-)        
        

Binalar 1.010.943 281.003 - - 1.029.586 - 2.321.532 

Tesis, makine ve cihazlar 19.254.367 7.068.695 (1.368.942) - - - 24.954.120 

Taşıtlar 13.414.706 4.106.756 (17.944.569) 1.185.334 - - 762.227 

Demirbaşlar 4.448.483 265.025 - - - - 4.713.508 

Diğer maddi duran varlıklar - - - - - - - 
        

 38.128.499      32.751.387 
        

Net Defter Değeri 165.910.122      226.474.681 

 
(*) Arazi ve arsalar ile binalar, gerçeğe uygun değer ile muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer, değerleme tarihinde, bilgili ve istekli bir alıcı ile  satıcı arasında  söz konusu varlığın piyasa 

koşullarında el değiştirmesi sonucunda ortaya çıkması beklenen tahmini piyasa değeridir. Değerleme işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi TSKB Gayrimenkul 

Değerleme  A.Ş. tarafından yapılmış olup, değerinin tespitinde temel olarak “Emsallerin karşılaştırılması ve uyumlaştırılması” yöntemi kullanılmıştır ve yıpranma payı düşülmüştür. Söz konusu yukarıda 

belirtilen Arazi ve arsaların bir önceki yıl sonu gerçeğe uygun değer farkı olan 29.753.249 TL ve binaların bir önceki yıl sonu gerçeğe uygun değer farkı olan 13.518.465 TL duran varlık değer artışı olarak 

ekli finansal tablolara yansıtılmıştır. 
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NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 

 

 1 Ocak 2020 İlaveler Transferler Çevrim Farkları Çıkışlar 31 Aralık 2020 

       

Maliyet       

       

Arazi ve arsalar 38.704.540 - - - - 38.704.540 

Binalar 14.050.138 - - - - 14.050.138 

Tesis, makine ve cihazlar 60.840.855 28.519.980 248.348 - (3.538.953) 86.070.229 

Taşıtlar 38.649.586 1.553.045 - 8.892.369 - 49.095.000 

Demirbaşlar 5.022.105 356.913 - - (6.000) 5.373.018 

Yapılmakta olan Yatırımlar 5.349.007 5.645.035 (248.348) - - 10.745.696 

       

 162.616.231     204.038.621 

       

Birikmiş amortismanlar (-)       

       

Binalar 683.031 327.912 - - - 1.010.943 

Tesis, makine ve cihazlar 16.143.916 4.674.356 - - (1.563.905) 19.254.367 

Taşıtlar 10.134.618 801.788 - 2.478.700 (400) 13.414.706 

Demirbaşlar 4.178.592 269.891 - - - 4.448.483 

       

 31.140.157  -   38.128.499 

       

Net Defter Değeri 131.476.074     165.910.122 
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NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 
 

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Ekonomik ömrü 

Binalar 33-50 yıl 

Tesis, makine ve cihazlar 2-16 yıl 

Taşıtlar 2-20 yıl 

Demirbaşlar 3-24 yıl 
 

NOT 12 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
 

  1 Ocak 2021 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2021 

      

Maliyet     

 
                         

Haklar 1.512.630 1.366.381 - 2.879.011 

      

  1.512.630     2.879.011 

      

Birikmiş amortismanlar (-)      

      

Haklar 710.007 151.796 - 861.803 

      

  710.007     861.803 

      

Net defter değeri 802.623     2.017.208 

 

 1 Ocak 2020 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2020 

     

Maliyet     

     

Lisanslar 1.451.810 65.172 (4.352) 1.512.630 

     

 1.451.810   1.512.630 

     

Birikmiş amortismanlar (-)     

     

Lisanslar 613.370 100.990 (4.352) 710.007 

     

 613.370   710.007 

     

Net Defter Değeri 838.440   802.623 
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NOT 12 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 

 

Maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Ekonomik ömrü 

Haklar 3 yıl 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3 yıl 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların dönem amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak-  

31 Aralık 2021 

1 Ocak- 

31 Aralık 2020 

   

Satılan hizmet maliyeti 10.803.095 5.520.610 

Genel yönetim giderleri (Not 18) 613.178 500.669 

Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri (Not 19) 457.002 153.658 

   

Toplam 11.873.275 6.174.937 

 

NOT 13 - TAAHHÜTLER 
 

Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 
 

31 Aralık 2021,2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin 

tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu 

teminatların toplam tutarı 1.170.804.246                         127.174.018         84.104.725  

- Verilen teminat mektupları 90.047.296                        - - 

- İpotekler 216.268.250                        - - 

- Kefaletler 864.488.700                        - - 

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen 

ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminatların 

toplam tutarı                      -                         -                         -    

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi 

amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin 

amacıyla vermiş olduğu teminatların toplam 

tutarı                      -                         -                         -    

D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı                      -                         -                         -    

      i. Ana ortak lehine vermiş olduğu teminatların 

toplam tutarı                      -                         -                         -    

     ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen 

şirket şirketlerilehine vermiş olduğu teminatların 

toplamı                      -                         -                         -    

    iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler 

lehine vermiş olduğu teminatların toplamı                      -                         -                         -    

     
Toplam 1.170.804.246                         127.174.018         84.104.725  
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NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KOŞULLU VARLIKLAR, 

YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR 
 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     
Ödenecek diğer yükümlülükler                      -                         -                    7.499  

Personele borçlar           1.464.819              376.883              720.726  

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri             677.734              190.205              327.092  

     
Toplam           2.142.553              567.088            1.055.317  

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin diğer kısa vadeli karşılıklar  
 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Dava karşılığı 137.767 284.521 326.611 

Borç ve gider karşılıkları - 5.393.949 142.223 

     

Toplam 137.767 5.678.470 468.834 

 

Kullanılmayan dava karşılığının yıl içerisindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Açılış bakiyesi             284.521              326.611              270.441  

Yıl içinde ayrılan/kullanılan karşılık tutarı-net            (146.754)              (42.090)               56.170  

     

Kapanış bakiyesi             137.767              284.521              326.611  

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar  
 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Kıdem tazminatı karşılığı 2.219.379  1.849.050 1.288.830 

    

Toplam 2.219.379 1.849.050 1.288.830 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 
 

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

emekliye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan 

veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 

ödenecek kıdem tazminatı, aylık 10.596,74 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL). 
 

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

Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 

değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır.  
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NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KOŞULLU VARLIKLAR, 

YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR(DEVAMI) 

 

Kıdem tazminatı karşılığı (devamı) 

 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Şirket’in yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında 

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

hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Esas 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  

 

karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü 

değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili raporlama tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %16,80 enflasyon ve %21  

faiz oranı varsayımlarına göre yaklaşık %3,60 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle 

hesaplanmıştır.  

 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     

Açılış bilançosu 1.849.050 1.288.830 938.358 

Hizmet maliyeti 422.229 347.059 270.930 

Faiz maliyeti 250.916 62.705 60.617 

Yıl içerisindeki ödemeler (508.742) (161.648) (170.161) 

Aktüeryal kazançlar / kayıplar 205.926 312.104 189.086 

     

Kapanış bilançosu 2.219.379 1.849.050 1.288.830 

 

NOT 15 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Diğer dönen varlıklar 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Devreden KDV 4.753.901 2.325.371 2.439.145 

    

 Toplam 4.753.901 2.325.371 2.439.145 

 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Ödenecek vergi ve fonlar 3.361.491 - - 

Diğer yükümlülükler 26.514 142.226 2.853.351 

    

 Toplam 3.388.005 142.226 2.853.351 
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NOT 16 -  ÖZKAYNAKLAR 

 

a) Sermaye 

 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir; 

 
  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   Pay oranı  Pay tutarı  Pay oranı  Pay tutarı  Pay oranı  Pay tutarı 

   (%)  (TL)  (%)  (TL) (%)   (TL) 

        

Nersan Holding A.Ş. 37,7%  11.300.000 37,7%  11.300.000 0,0%  -    

Tuba Nergiz 4,3%  1.300.000 4,3%  1.300.000 13,8% 4.150.000 

Mehmet Nergiz 2,5%  761.593 2,5%  761.593 30,7%  9.211.593 

Burak Nergiz 1,0%  300.000 1,0%  300.000 1,0%  300.000    

Begüm Birben 1,0%  300.000 1,0%  300.000 1,0%  300.000    

Halka Arz Edilen Sermaye Payları 53,5%  16.038.407 53,5%  16.038.407 53,5%  16.038.407 

        
Sermaye   30.000.000   30.000.000   30.000.000 

 

b) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler: 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları 59.063.376 23.059.831 23.059.831 

Aktüeryal kayıp/ (kazanç) 890.195 731.632 488.191 

    

  59.953.571   23.791.463   23.548.022  

 

c) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler: 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Yabancı para çevrim farkları - 20.588.393 13.068.226 

    

 - 20.588.393 13.068.226 

 

d) Yedekler 

 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Yasal yedekler     1.610.806            1.610.806  1.610.806 

    

Toplam             1.610.806            1.610.806 1.610.806 
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NOT 16 -  ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 

 

e)   Diğer Yedekler  

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    
Diğer sermaye yedekleri          62.746.488                       -                         -    
 

   

Toplam          62.746.488                       -                         -    

 

f)   Paylara İlişkin Primler 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Paylara ilişkin primler 13.845.901  13.845.901  13.845.901  
 

   

Toplam 13.845.901 13.845.901  13.845.901  

 

NOT 17 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

Hasılat ve satışların maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    

Yurtiçi satışlar 118.913.873 80.055.997 

Yurtdışı satışlar 206.821.918 107.597.441 

Diğer gelirler 1.009.277 4.664.977 

    

Satış iadeleri (-) (1.545.751) (1.028.959) 

Satış iskontoları (-) (1.266.001) (3.429.323) 

    

Hasılat 323.933.316 187.860.133 

    

Satılan mamuller maliyeti (-) (250.795.675) (137.617.308) 

Satılan hizmet maliyeti (-) (6.868.593) (7.260.464) 

    

Satışların maliyeti (257.664.268) (144.877.772) 

    

Brüt kar 66.269.048 42.982.361 
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NOT 18 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    
Personel giderleri       (2.479.900)       (2.011.342) 

Danışmanlık giderleri       (1.305.250)          (686.894) 

Ofis giderleri          (678.768)           (99.744) 

Amortisman giderleri          (613.178)          (500.669) 

Ulaşım gideri          (492.530)          (706.116) 

Sigorta gideri          (358.016)          (217.240) 

Vergi, resim ve harçlar          (203.033)          (213.899) 

Bakım ve onarım giderleri          (172.327)           (38.587) 

Diğer giderler (983.337)          (517.558) 

    
Toplam       (7.286.339)       (4.992.049) 

 

NOT 19 – PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    
Nakliye gideri       (6.308.978)       (3.557.779) 

İlan ve reklam gideri       (2.065.080)       (6.834.424) 

Personel gideri          (607.294)          (403.757) 

İhracat gideri          (590.451)          (211.467) 

Amortisman gideri          (457.002)          (153.658) 

Bakım ve onarım giderleri          (292.753)          (183.339) 

Ofis giderleri           (39.001)           (53.393) 

Ulaşım gideri           (17.942)          (392.938) 

Diğer giderler (521.342)           (28.040) 

    
Toplam     (10.899.843)     (11.818.795) 
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NOT 20 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/ GİDERLER 
 

Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 
 1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    

Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri     142.761.112       49.960.257  

Vergi geliri        2.201.570            917.734  

Reeskont faiz gelirleri           679.504         1.550.553  

Konusu kalmayan şüpheli alacaklar           503.259            149.107  

Diğer konusu kalmayan karşılıklar           146.754                     -    

Konusu kalmayan stok değer düşüklüğü             22.980                     -    

Diğer gelirler 2.493.194 1.223.038 

    

Toplam     148.808.373       53.800.689  

  

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    

Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı giderleri     (84.956.688)     (30.293.290) 

Reeskont faiz giderleri       (1.341.920)       (1.749.411) 

Komisyon giderleri          (947.570)                    -    

Şüpheli alacak karşılık giderleri                    -             (106.940) 

Diğer giderler       (2.751.659)       (2.358.878) 

    

Toplam     (89.997.837)     (34.508.519) 

 

NOT 21 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER 

 

Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    
Bağlı ortaklık satış karı (*) 52.038.200 - 

Maddi duran varlık satış karları      8.385.494              45.174  

    
Toplam 60.423.694             45.174  

 

(*) Şirket 28.12.2021 / 20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden %100 iştirakimiz konumunda bulunan 

EURASIA INTERNATIONAL SHIPPING LTD'nin satış işlemlerine başlanmış olup satıştan elde 

edilecek olan 4.750.000 USD tutarına satılmıştır. 
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NOT 21 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER(DEVAMI) 

 

Yatırım faaliyetlerinden giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

   

Maddi duran varlık satış zararları - (131.782) 

   

Toplam - (131.782) 

 

NOT 22 - FİNANSMAN GELİRLERİ/ GİDERLERİ  

 

Finansman faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    
Kur farkı geliri 46.612.492 8.892.543 

Vadeli mevduat faiz gelirleri            284.899            132.063  

    
Toplam      46.897.391         9.024.606  

 
 

Finansman faaliyetlerinden giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

    
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı giderleri (127.347.860)     (34.527.821) 

Kredi faiz giderleri     (16.133.491)     (12.282.586) 

Banka komisyonu giderleri          (982.419)           (66.711) 

Teminat mektubu komisyon giderleri          (482.065)                    -    

Diğer finansman giderleri          (250.916)                    -    

    
Toplam   (145.196.751)     (46.877.118) 
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NOT 23 - GELİR VERGİSİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) 

 

Bilanço'da 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı                      -                  13.082           107.595  

Peşin ödenen vergiler                      -                         -                     -    
    

Bilançodaki vergi karşılığı                      -                  13.082           107.595  

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 

Ertelenen vergi varlığı/ (yükümlülüğü) 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

 
   

Ertelenen vergi varlıkları  11.455.929              196.803          462.187  

Ertelenen vergi yükümlülükleri  (10.312.478)                     -                     -    

     

Ertelenen vergi varlığı, net 1.143.451            196.803         462.187  

 

Gelir tablosuna yansıyan 

1 Ocak - 

 31 Aralık 2020 

1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 

1 Ocak - 

 31 Aralık 2018 

    

Cari kurumlar vergisi - (255.688) (1.043.402) 

Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri 7.137.868 (334.047) 849.214 

    

 Toplam 7.137.868 (589.735) (194.188) 

 

Kurumlar vergisi 

 

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

tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde 

gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi, vergiye tabi olmayan gelirler ve 

kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

2021 yılında uygulanan efektif vergi oranı %25’dir (2020: %22). 

 

Ertelenmiş vergiler 
 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 

finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 

kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 

 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %25’dir (2020: %22)  
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NOT 23 - GELİR VERGİSİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) (DEVAMI) 

 

Ertelenmiş vergiler (devamı) 
 
31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi (varlıkları)/ 

yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

 Kümülatif geçici farklar Ertelenmiş vergi varlığı/ 

(yükümlülüğü) 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

       

Amortisman düzeltmesi 3.788.935 - - (871.455) - - 

Aktifleştirilmiş giderler (10.675.322) (1.377.596) (1.377.673) 2.135.065 303.071 303.088 

Diğer düzeltmeler 1.264.374 2.107.088 30.805 (252.874) (168.335) (6.777) 

Değerleme düzeltmesi (32.860.400) - - (657.208) - - 

Şüpheli alacak karşılığı (523.990) - - 104.798 - - 

Duran varlık düzeltmesi 20.247.723 22.912.197 22.912.197 174.668 5.040.683 5.040.683 

Kıdem tazminatı karşılığı (2.219.379) (1.849.050) (1.288.830) 510.457 406.791 283.543 

Maddi duran varlıklar - 36.875.583 35.843.513 - (5.385.407) (5.158.350) 

       

Ertelenmiş vergi varlığı, (yükümlülüğü)-net   1.143.451   196.803   462.187  

 

NOT 24 - PAY BAŞINA KAR / ZARAR 
 

Gelir tablosunda beyan edilen pay başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı 

ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  
 

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak  

(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı 

çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse 

adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde 

edilir.  Pay başına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine 

bölünmesi ile hesaplanır. Şirket’in bir hissesinin nominal değeri 20.000 TL ’dir. 

 

  1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
    

Dönem net karı/ (zararı) 76.155.604 6.934.832 1.606.471 

Hisse adedi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
    

Hisse başına kazanç/ (kayıp) (TL) 2,54                   0,23                    0,05  
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 

a) Sermaye Risk Yönetimi 
 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan 

da borç ve özsermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak kaynaklarını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Şirket’in sermaye yapısı 15. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 

çıkarılmış sermaye, yasal yedekler ve geçmiş yıl karlarını içeren ana ortak hissedarlarına ait özsermaye 

kalemlerinden oluşmaktadır. Şirket’in Müdürler Kurulu sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye 

sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Şirket, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye 

yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesi yollarıyla dengede tutmayı 

amaçlamaktadır.  
 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla için borç/ özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
     

Finansal Borçlar 228.823.676 135.572.654 80.997.663 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (70.580.326) (13.601.140) (375.038) 
     

Net borçlar 158.243.350 121.971.514 80.622.625 
               

Toplam özkaynaklar   245.992.588 108.457.814 94.246.256 

Kullanılan sermaye            404.235.938 230.429.328 174.868.881 
     

Net borçlar/sermaye oranı 0,39 0,53 0,46 
 

b) Finansal Risk Yönetimi 
 

Şirket 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. Şirket’in risk yönetim programı 

genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz 

etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. 
 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir finans bölümü 

tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket’in finans bölümü tarafından 

finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle 

riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Şirket ağırlıklı olarak uzun vadeli sabit oranlı yatırım 

kredisi kullanmaktadır. Değişen faiz oranlarından daha az etkilenmektedir ve ağırlıklı olarak ihracat 

yapmakta olup; gelirlerinin büyük bir kısmı döviz cinsindendir. Ayrıca bütün ihracatlar eximbank 

tarafından alacak sigortası yaptırılarak, doğacak riskler minimize edilmiştir 
 

Kredi riski yönetimi 
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 

Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket’in önemli ölçüde kredi 

riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari 

alacaklardan oluşmaktadır. Şirket’in maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda 

yansıtılan tutarlar kadardır. Şirket’in çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri 

mevcuttur. Şirket, söz konusu riski ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli 

değerlendirerek yönetmektedir
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NOT 25 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in maksimum kredi riskine maruz tutarı aşağıda sunulmuştur: 

 

31 Aralık 2021 Ticari alacaklar Diğer alacaklar Bankalardaki 

mevduat   İlişkili taraflar Diğer İlişkili taraflar Diğer 

Rapor tarihi itibariyle yüklenilen maksimum kredi riski 

(A+B+C+D+E) 49.759.482 159.137.423 15.613.301 4.892.339 141.088.652 
      

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı *      
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri 49.759.482 159.137.423 15.613.301 4.892.339 141.088.652 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde -vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış -sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 

net defter değeri - - - - - 

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 523.990 - - - 

   - Değer düşüklüğü (-) - (523.990) - - - 

   - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 

   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 

E. Finansal durum tablosu dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

c) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

 Alacaklar Bankalardaki 

Mevduat 31 Aralık 2020 Ticari alacaklar Diğer alacaklar 

 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf  

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) (*) - 75.591.432 18.833.982 9.631.240 12.704.429 

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

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri - 75.591.432 18.833.982 9.631.240 12.704.429 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde -vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış -sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - - - - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 1.027.249 - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - (1.027.249) - - - 

 - Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

d) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

 Alacaklar Bankalardaki 

Mevduat 31 Aralık 2019 Ticari alacaklar Diğer alacaklar 

 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf  

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) (*) - 43.766.130 20.516.732 9.795.130 336.817 

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

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri - 43.766.130 20.516.732 9.795.130 336.817 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde -vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış -sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - - - - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 1.027.249 - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - (1.027.249) - - - 

 - Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 
 

b) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Likidite riski yönetimi 

 

Şirket’in faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki 

değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. 

 

Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, 

önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. 
 
31 Aralık 2021,2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla pasif kalemlerin indirgenmemiş nakit akımları ve kalan 
vadelerine göre gösterimi aşağıdaki tablolarda sunulmuştur: 
 
31 Aralık 2021     

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 

Sözleşme uyarınca 

nakit çıkışlar 

toplamı (I+II+III) 3-12 ay arası (II) 

1-15 yıl 

arası (III) 

Türev olmayan finansal borçlar 398.580.714 398.580.714 288.336.738 110.243.976 
     

Finansal borçlar (not 5) 228.823.676 228.823.676 118.579.700 110.243.976 

Ticari borçlar (not 4) 169.757.038 169.757.038 169.757.038 - 

Diğer borçlar (not 6) - - - - 

   
31 Aralık 2020     

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 

Sözleşme uyarınca 

nakit çıkışlar 

toplamı (I+II+III) 

3-12 ay arası 

(II) 

1-15 yıl 

arası (III) 

Türev olmayan finansal borçlar 219.540.595 219.540.595 152.382.116 67.158.479 

     

Finansal borçlar (not 5) 135.572.654 135.572.654 68.414.175 67.158.479 

Ticari borçlar (not 4) 80.953.671 80.953.671 81.007.552 - 

Diğer borçlar (not 6) 3.014.270 3.014.270 2.960.389 - 

 
31 Aralık 2019     

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 

Sözleşme uyarınca 

nakit çıkışlar 

toplamı (I+II+III) 

3-12 ay arası 

(II) 

1-15 yıl 

arası (III) 

Türev olmayan finansal borçlar 146.347.607 146.347.607 105.038.608 41.308.999 

     

Finansal borçlar (not 5) 80.997.663 80.997.663 39.688.664 41.308.999 

Ticari borçlar (not 4) 62.101.065 62.101.065 62.101.065 - 

Diğer borçlar (not 6) 3.248.879 3.248.879 3.248.879 - 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

 Kur riski yönetimi  

 
31 Aralık 2021    
 USD Dolar EUR  TL Karşılığı 

        

1. Ticari alacaklar  2.771.934 8.539.190 165.775.306 

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka 580.000 4.151.265 70.359.710 

Hesapları dahil) - - - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

3. Diğer - 1.223.754 18.462.409 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  3.351.934 13.914.209 254.597.425 

5. Ticari Alacaklar 1.800.000 - 23.992.200 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  785.000 1.129.674 27.506.318 

7. Diğer  - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)  2.585.000 1.129.674 51.498.518 

9. Toplam Varlıklar (4+8)  5.936.934 15.043.883 306.095.943 

10. Ticari Borçlar  892.519 7.505.440 125.354.276 

11. Finansal Yükümlülükler  425.720 6.340.593 101.515.728 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  1.318.239 13.846.033 266.870.004 

14. Ticari Borçlar  - - - 

15. Finansal Yükümlülükler  - 6.493.310 98.139.238 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  - 6.493.310 98.139.238 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  1.318.239 20.339.343 325.009.242 

19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/ - - - 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı  - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)    

Pozisyonu (9-18+19) 4.618.695 (5.295.460) (18.913.299) 

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)  - - - 

Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  10.555.629 (9.748.423) (325.009.242) 

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal   - 

Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - 

24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı - - - 

 

 

  



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

  
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla   

Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 

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

 

 

59 

NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

 Kur riski yönetimi 

 
31 Aralık 2020    
 USD Dolar EUR  TL Karşılığı 

        

1. Ticari alacaklar  1.591.813 5.908.786 64.910.457 

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka 300.000 818.088 9.571.411 

Hesapları dahil) - - - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

3. Diğer - 689.801 6.213.658 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  1.891.814 7.416.675 80.695.526 

5. Ticari Alacaklar - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - 

7. Diğer  785.000 180.821 7.391.110 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)  785.000 180.821 7.391.110 

9. Toplam Varlıklar (4+8)  2.676.814 7.597.496 88.086.636 

10. Ticari Borçlar  - 3.359.328 30.260.486 

11. Finansal Yükümlülükler  1.169.369 5.645.455 59.437.444 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  1.169.369 9.004.782 89.697.930 

14. Ticari Borçlar  - - - 

15. Finansal Yükümlülükler  258.720 3.944.514 37.430.924 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -  - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  258.720 3.944.514 37.430.924 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  1.428.089 12.949.297 127.128.854 

19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/ - - - 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı  - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) 1.248.725 (5.351.801) (39.042.218) 

Pozisyonu (9-18+19) - - - 

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)     

Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  463.725 (6.222.423) (52.646.986) 

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal - - - 

Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - 

24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı - - - 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Kur riski yönetimi 

 
31 Aralık 2019    
 USD Dolar EUR  TL Karşılığı 

        

1. Ticari alacaklar  3.031.383 14.349 18.102.454 

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka - 46.389 308.512 

Hesapları dahil) - - - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

3. Diğer - - - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  3.031.383 60.738 18.410.966 

5. Ticari Alacaklar - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - 

7. Diğer  594.351 701.166 8.193.736 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)  594.351 701.166 8.193.736 

9. Toplam Varlıklar (4+8)  761.904 3.625.734 26.604.702 

10. Ticari Borçlar  (480.101) 2.494.041 13.734.970 

11. Finansal Yükümlülükler  1.501.555 3.204.784 30.233.274 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  1.021.454 5.698.825 43.968.245 

14. Ticari Borçlar  - - - 

15. Finansal Yükümlülükler  776.159 4.959.308 37.592.914 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -  - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  776.159 4.959.308 37.592.914 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  1.797.613 10.658.133 81.561.159 

19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/ - - - 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı  - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) 1.828.121 (9.896.230) (54.956.456) 

Pozisyonu (9-18+19) - - - 

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)     

Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  1.233.771 (10.597.395) (63.150.192) 

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal - - - 

Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - 

24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı - - - 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b)  Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Kur riski yönetimi 

 

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

 

Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve EUR kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında 

kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. 

Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu 

kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile 

birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel 

para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, TL’nin ilgili para birimi karşısındaki değer 

artışına bağlı olarak kar veya zararda artışı ifade eder. 

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

31 Aralık 2021     
 Kar/(Zarar)  

Yabancı paranın değer 

kazanması 

Yabancı paranın değer 

kaybetmesi 
 

   
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:   
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 6.156.259 (6.156.259) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   
3- ABD Doları net etki 6.156.259 (6.156.259) 

EUR’nun kurunun % 10 değişmesi halinde:   
4- EUR net varlık/yükümlülüğü (7.989.102) 7.989.102 

5- EUR riskinden korunan kısım (-) - - 

6- EUR net etki (7.989.102) 7.989.102    
Toplam (1.832.843) 1.832.843 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b)  Finansal Risk Yönetimi (devamı) 

 

Kur riski yönetimi 

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

31 Aralık 2020     
 Kar/(Zarar)  

Yabancı paranın değer 

kazanması 

Yabancı paranın değer 

kaybetmesi 
 

    

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:   
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 916.627 (916.627) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  - 

3- ABD Doları net etki 916.627 (916.627) 

EUR’nun kurunun % 10 değişmesi halinde:   
4- EUR net varlık/yükümlülüğü (4.820.849) 4.820.849 

5- EUR riskinden korunan kısım (-) - - 

6- EUR net etki (4.820.849) 4.820.849 

    
Toplam (3.904.222) 3.904.222 

 

Faiz oranı riski yönetimi 

 

Şirket önemli bir faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. 

 

NOT 26 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR  

 

Bulunmamaktadır. 


	Tuğçelik Alüminyum Rapor Kapağı
	Tuğçelik Alüminyum BDR 31.12.2021 28.02.2022
	BDR Görüşü
	Tuğçelik Alüminyum BDR 31.12.2021 28.02.2022

