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NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
a) Genel Bilgi 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 07.01.1985 yılında İstanbul’da 
kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir bölümü (%31,00) Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. Şirketin kayıtlı 
adresi: ‘Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul’dur.  
 
Şirket Link Holding A.Ş. grubuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine 
sahiptir. 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye çapında yazılım, pazarlama, satış, 
danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.  Link yazılım  ürünleri, işletmelerin satış, pazarlama, satınalma, stok 
yönetimi, depo-mağaza yönetimi, cari hesap, finans, üretim, bütçe planlama, insan kaynakları, sabit kıymetler ve 
muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar 
geliştirmektedir. 
  
Şirket, işletmelere Kurumsal Kaynak Planlaması, İnternet Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri, Web 
Uygulamaları gibi kurumsal çözümler sunmaktadır. Gerek Microsoft, Koç Sistem, E-Finans gibi firmalarla 
gerçekleştirdiğimiz çözüm ortaklıkları, gerekse sayıları Türkiye genelinde  250’yi aşan çözüm ortakları ve bayileri 
sayesinde, hizmet ağı her geçen gün daha da genişlemektedir. 
 
Ayrıca, Link paket programı kullanan işletmelerin çeşitli yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için entegre özel yazılım çözümleri 
geliştiren veya kendi dikey sektör çözümlerini Link paket programlarına entegre ederek sektörel çözümler sunan iş ortağı 
firmalar da Link Bilgisayar dağıtım kanalı üyeleri arasındadır.  
 
Şirket, faaliyette bulunduğu sektör  itibariyle insan kaynakları ile araştırma ve geliştirme yatırımlarına ihtiyaç duymakta, 
buna karşın sabit sermaye yatırım ihtiyacı asgari düzeyde bulunmaktadır. 
 
Şirket, işletme finansmanını oto finansman yoluyla karşılamakta, yabancı kaynak (banka kredisi, tedarikçi kredisi gibi) 
kullanmamaktadır. Yatırımlar veya işletme sermayesi ihtiyacının gerekli kılması halinde işletme finansman  kaynağı olarak, 
dönem karının temettü olarak dağıtılmaması ya da nakit sermaye artırımını  tercih etmektedir. 
 
Ortalama personel sayısı 30 Eylül 2019 dönemi itibariyle 45 kişi ( 31 Aralık 2018: 48 kişi)’ dir. Çalışanların tamamı idari 
personel olup, sendikasızdır. 
 
Bu finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 30 Ekim 2019 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim 
Kurulu adına Genel Müdür Murat Kasaroğlu ve Mali İşler Direktörü Selma Günaydın tarafından imzalanmıştır. Genel 
Kurulun finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU – devamı 
 

c) Sermaye Yapısı 

 

Şirket’in sermayesi 5.500.000 TL’dir. Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır; 
 

  30.09.2019 31.12.2018 

Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı  TL 
          
Link Holding A.Ş. 37,43% 2.058.541 37,43% 2.058.541 
Murat Kasaroğlu 20,40% 1.121.781 20,40% 1.121.781 
Halka Arz 31,00% 1.704.737 31,00% 1.704.737 
Diğer 11,17% 614.941 11,17% 614.941 
          

Toplam 100% 5.500.000 100% 5.500.000 

 
30.09.2019 itibariyle Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 4.178.483 TL’dir. (31.12.2018: 4.178.483 TL). Şirket, Kayıtlı 
Sermaye Sistemine tabi değildir. 
 
Link Holding A.Ş.’nin hisselerinin % 70’i Murat Kasaroğlu ve aile üyelerinde % 30’u ise Hayguyi Antikacıoğlu‘na ait 
olduğundan Şirket’in nihai kontrolü doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla Murat Kasaroğlu ve Hayguyi 
Antikacıoğlu’ndadır.  
 
30.09.2019 tarihi itibariyle, Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerde 68.640.375 adet nama 
yazılı A grubu, her biri 0,01 TL nominal değerde 107.266.000 adet nama yazılı B grubu ve her biri 0,01 TL nominal 
değerde 374.093.625 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz elli milyon) paya 
bölünmüştür. 
 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir 
pay için on ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Ancak oyda imtiyaz esas 
sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz. 
 
Şirket’in karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. A / B grubu hisse sahipleri oy hakları, yönetim 
ve denetim kuruluna aday önerme konusunda imtiyaz sahibi olmakla birlikte kara katılım konusunda adi hisselerle aynı 
haklara sahiptirler. 
 
Şirket’in 14.10.2002 Tarihinde yapılan 14.11.2002 tarihinde tescil edilen ve 19.11.2002 Tarih 5680 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi ile ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul kararına göre şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedi 
aşağıda gösterilen şekilde belirlenmiştir: 
 

Şirket Ana Sözleşmesine Göre 

  
Pay Adedi  550.000.000 
Her Payın Nominal Tutarı   0,01-TL 
Toplam Nominal Tutar 5.500.000-TL 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1)       Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uygun olarak tutmakta ve 
hazırlamaktadır. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı Genel Kabul Görmüş Muhasebe 
Politikalarına uygun olarak Şirket’in yasal kayıtlarında yapılan düzeltmeleri ve sınıflandırmaları içermektedir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliği” 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı resmi gazetede yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile yürürlülükten kaldırılmıştır. 
 
Bu tebliğe istinaden, işletmeler Finansal Tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurulu (KGMDSK) tarafından yayımlanan TMS/TFRS’ leri esas alırlar. Finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık 
ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı 
belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 14. maddesi kapsamında Kurul’ca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara 
uymakla yükümlüdürler.  
 
İlişikteki finansal tablolar SPK II-14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 
07.06.2013 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 
SPK’nın ilgili tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” 
standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede ara dönemlerde tam 
set finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu tam set finansal tablolarını KGK’nın finansal raporlama 
standartlarına uygun olarak hazırlamıştır. 
 
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan fonksiyonel para birimi ile 
sunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları Şirket’in geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifade edilmiştir.  
 
2.2)     Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 

 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na 
uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek 
Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona 
erdirmiştir. 
 
2.3)      Konsolidasyon Esasları 
 
Şirket, konsolidasyona tabi değildir. 
 
2.4)        Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 
 
Şirket önceki dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirme politikasında değişiklik yapmış ve yatırım 
amaçlı gayrimenkullerini mali tablolarda gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirmeye başlamıştır. Bu muhasebe 
politikası değişikliğinin etkisi “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarında Değişiklikler ve Hatalar” standardı 
uyarınca geçmişe dönük olarak hesaplanmış ve 31 Aralık 2015 tarihli bilanço açılış bilançosu olarak dikkate alınarak 
karşılaştırmalı sunulan dönemlere ilişkin mali tablolar yeniden düzenlenmiştir.(Not:2.5)  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4)        Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (Devamı) 
 
KGK Nisan 2018’de TFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve 
finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki Grupler için birçok kiralamanın tek bir model altında 
bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki Grupler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş 
olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. TFRS 16, TMS 17 ve TMS 17 ile ilgili 
Yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
 
Kiracılar, bu standardı kısa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha kısa olan kiralamalar) veya dayanak varlığın 
düşük değerli olduğu kiralamalara (örneğin kişisel bilgisayarlar, bazı ofis ekipmanları, vb.) uygulamama istisnasına 
sahiptir. Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve aynı tarih itibariyle ilgili kullanım hakkı varlığını da kayıtlarına 
alarak kira süresi boyunca amortismana tabi tutar. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla 
belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, 
kiracının alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiracı, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanım hakkı 
varlığının amortisman giderini ayrı olarak kaydetmelidir. 
 
Kiracının, belirli olayların gerçekleşmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz konusudur (örneğin 
kiralama süresindeki değişiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks veya orandaki değişimler nedeniyle 
değişikliğe uğraması, vb.). Bu durumda kiracı, kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçüm etkisini kullanım hakkı varlığı 
üzerinde bir düzeltme olarak kaydeder. 

 
Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
2.5)       Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle 
karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde 
karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden 
sınıflandırılır.Karşılaştırmalı olarak sunulan mali tablolarda aşağıdaki sınıflamalar yapılmıştır.  
 
2.6)       Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı 
koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden 
geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 
gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, 
dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde mali tablolara yansıtılır. 
 
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminindeki bir 
değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı 
haller dışında, açıklanır. Cari dönemde faaliyet sonuçlarına etkisi olması beklenen  muhasebe tahmin değişikliği 
bulunmamaktadır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7)        Netleştirme / Mahsup 
 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilin mümkün 
olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, 
bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
 
2.8)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki gibidir: 
 
2.8.1)    Gelir Kaydedilmesi 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretim, ticaret ve muhasebe işlemlerinin entegre 
olarak bilgisayar ortamında gerçekleşmesini sağlayan özel ve paket programlar üreterek gelir yaratmaktadır. Gelirler paket 
program satış gelirleri, lisans yenileme anlaşması satış gelirleri, özel yazılım geliştirme proje gelirleri v.b. gelirlerden 
oluşmaktadır. Gelirler, transferi konusunda söz verilen mal ve/veya hizmetleri yansıtacak şekilde, bu mal ve hizmetler 
karşılığında hak edilmesi beklenen tutar olarak gösterilmektedir. Bu amaçla TFRS 15 hükümleri çerçevesinde hasılatın  
kayda alınmasında 5 adımlık bir süreç uygulanmaktadır. 

• Müşteriyle yapılan sözleşmelerin tanımlanması 
• Sözleşmedeki ayrı performans kriterleri ve yükümlülüklerin belirlenmesi 
• Sözleşme bedelinin tespit edilmesi 
• Satış Bedelinin Yükümlülüklere Dağıtılması 
• Sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikçe hasılatın kaydedilmesi 

 
Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel, gelecekte oluşacak nakit 
akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına 
göre mali tablolara yansıtılır.Satışların vadesinin 1 yılın altında olması dikkate alınarak satışların içerisinde önemli bir faiz 
bileşeni içermediği kabul edilerek satışlar fatura bedeli üzerinden mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
Bazı önemli gelir Şirketları itibariyle ilave açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
 
Paket Program Satışları (Lisans Satışları) 
 
Paket program satışlarında müşteriler bir kereye mahsus olmak üzere lisanslama bedeli ödemekte ve buna karşılık 
sadece mevcut sürüm ve versiyonu süresiz olarak kullanma hakkı satın almaktadırlar. Şirket’in paket program satışını 
takiben herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu gelirler satış anında gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Paket Program Satışları  (Lisans Devri Olmayan Kiralama Modeli) 
 
Müşterilere lisans haklarının devir edilmediği ve paket programının sınırlı bir süre için kullanma hakkının verildiği satış 
modelidir. Satış gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faturalamanın peşin yapıldığı durumlarda 
sonraki aylara isabet eden kısım ayrıştırılarak bilançonun pasifinde ertelenmiş gelirler olarak muhasebeleştirilmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
Paket Program Satışları  (Opsiyonel olarak Müşteriye Lisans Devir Alma Hakkı Verilen Model) 
 
Bu modelde müşteriye belirli süre ile kullanım hakkı devri ile birlikte yıllık yenilemelerle kullanım süresinin 3-5 yıl gibi 
önceden belirilenmiş süreleri aşması halinde müşteriye güncel lisans bedelinden düşük tutarla lisansı alma hakkı 
verilmektedir. Bu satış modeli önceki yıllarda kullanılmış olup hali hazırda bu modelde satış yapılmamakla birikte önceki 
yılda düzenlenen sözleşmeler ile ilgili olarak cari dönemde lisans kullandırımları devam etmektedir. Gelecek yıllarda 
kullanılması muhtemel düşük bedelli satınalma opsiyonunun şirketin faaliyet konusu itibariyle şirketten ilave bir kaynak 
çıkışı yaratmayacak olması sebebiyle Şirket açısından gerçek bir yükümlülük mahiyeti taşımayan bu opsiyon için mali 
tablolarda bir karşılık yansıtılmadığı gibi olası lisans satışları gelir tahakkuku da  hesaplanmamaktadır. 
 
Lisans Yenileme Anlaşması Satışları (LYA) 
 
Lisans Yenileme Anlaşmaları (LYA) genel olarak  olarak Lisans satışları ile aynı esaslara göre muhasebeleştirilmekte olup 
LYA kapsamındaki satışlar satış anında gelir tablosuna alınmaktadır. Aynı ürün  ana yazılım ilk satışında lisans ile birlikte 
ücretsiz verme uygulaması da yapılmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu satış işlemlerinde müşteriden tahsil edilen 
bedelin tamamını ana yazılım ürününe tahsis etmektedir ve bu ürünün ücretsiz verildiği kabul edilmektedir. LYA bir yıl 
içindeki tüm yasal değişikliklere karşı koruyan ve aynı zamanda yıl içinde ürünlere artı değer katacak yeni özelliklerin 
sunulduğu tüm ücretli sürüm değişimlerine ücretsiz sahip olunmasını sağlayan bir satış modelidir. Yenilenen sürümler 
nedeniyle müşterilere verilen kurulum, eğitim v.b. hizmetler genellikle çözüm ortağı bayiler tarafından verilmekte olup bu 
gelirler bu çözüm ortakları bünyesinde oluşmaktadır. Şirket yönetimi gerek ürün satışı ile birlikte ilk yıl ücretsiz verilen bu 
yenileme hakkının gerekse Lisans Yenileme Anlaşması kapsamındaki satışlar nedeniyle verilen ücretsiz yenileme 
hakkının Şirketin fiilen katlandığı Araştırma-Geliştirme faaliyetleri dışında  Şirketten ilave bir kaynak çıkışına sebep 
olmayacağını öngörmektedir.  
 
Satış Sonrası Destek Gelirleri 
 
Satış destek hizmetleri ağırlıklı olarak çözüm ortağı olan bayiler tarafından verilmekte ve bu gelirler bu çözüm ortakları 
bünyesinde oluşmaktadır. Şirket tarafından verilenler satış destek hizmetleri ağırlıklı olarak verilen hizmet saati üzerinden 
tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir.  
 
Özel Proje Gelirleri 
 
Özel yazılım geliştirme proje gelirleri bilanço tarihi itibarıyla sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi esas alınarak 
gelir olarak finansal tablolara alınır. 
 
Kontör Satışları 
 
E – fatura, e - arşiv, e - saklama hizmetleri , e-irsaliye gibi e - uygulamalar kapsamında entegratör firmalardan alınan 
kontörler müşterilere satılmaktadır. Satış anında satılan kısım direkt olarak gelir tablosuna yansıtılmakta olup bu satışlarla 
ilgili olarak şirketin devam eden bir yükümlülüğü yoktur. Entegratörden alınan ancak müşterilere satılmayan tutarlar mali 
tablolarda stoklar hesap grubunda takip edilmektedir. 
 
2.8.2)    Maddi Duran Varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun 
etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan kalemler için satın alım 
maliyet değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Sabit kıymetler aşağıda yer alan 
amortisman oranlarına göre doğrusal  ve hızlandırılmış doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir 
şekilde amortismana tabi tutulmuştur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya 
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çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak 
muhasebeleştirilir. 
 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.8.2)    Maddi Duran Varlıklar (Devamı) 
 

Sabit kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak  belirlenen amortisman  oranları aşağıdadır: 

Cinsi 
30 Eylül 2019 

Oran (%) 
31 Aralık 2018 

Oran (%) 
   
Taşıtlar 20 – 50 20 - 50 
Demirbaşlar 6,66 - 10 - 20 - 25 - 33,33 6,66 - 10 - 20 - 25 - 33,33 
Özel Maliyetler 20 - 33,33 20 - 33,33 
   

 

Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması sonucunda 
belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir.Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım 
gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir. 

 
2.8.3) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan  kalemler için enflasyonun etkilerine göre 
düzeltilmiş maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005’ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş itfa 
ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. 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. 
 
İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar – araştırma ve geliştirme giderleri 
 
Araştırma faaliyetleri giderleri, oluştuğu dönem içerisinde kâr veya zarar tablosuna kaydedilir. Geliştirme faaliyetleri (ya da 
şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yalnızca 
aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar: 
  

• Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının 
teknik anlamda mümkün olması, 

• Maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması, 
• Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması, 
• Varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,  
• Maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun 

teknik, finansal ve başka kaynakların olması ve  
• Varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması. 

 
İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme 
şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran 
varlıklar yukarıda belirtilen şartları sağlayamadıklarında, geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak 
kaydedilir. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın 
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alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 
 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.8.3) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı) 
 
Maddi olmayan duran varlıkların bilanço dışı bırakılması  
 
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde 
edilmesinin beklenmemesi durumunda bilanço dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın 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 bilanço dışına alındığı zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir.  
 
Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak belirlenen oranları aşağıdaki gibidir: 
 

Cinsi 
30 Eylül 2019 

Oran (%) 
31 Aralık 2018 

Oran (%) 
   
Haklar 6.66 6.66 
Diğer MODV 33,3 33,3 
Geliştirme Giderleri 20 20 
   

 
2.8.4)  Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 
Sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan 
varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya olayların ortaya çıkması halinde değer 
düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı 
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki 
değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en 
düşük seviyede gruplanır. Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer 
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 
 
2.8.5)      Kiralama İşlemleri 
 
Finansal Kiralama: Finansal Kiralama işlemi bulunmamaktadır. 

Operasyonel Kiralama (Kiracı olarak şirket): Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira 
sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama 
süresi boyunca gider olarak kayıtlara alınmaktadır.   
 
Şirket ile Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. arasında 15.06.2011 tarihinde imzalanan kira 
sözleşmesine göre, idari merkez olarak kullanılan bina için yıllık 630.000 TL (Her yıl için ÜFE ortalaması baz alınarak kira 
artışı)  kira ödenecektir. Ayrıca Şirket’in pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ankara’da büro olarak 
kullanmak üzere kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi bulunmaktadır. Şirket’in 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle gerçekleşen kira 
gideri 476.500 TL’dir. Bu tutarın 129.505 TL’si geliştirme harcamaları içerisinde 346.995 TL’si faaliyet giderleri içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir.  30 Eylül 2018 tarihi itibariyle gerçekleşen toplam kira gideri 440.413 TL olup bu tutarın 119.714 
TL’si geliştirme harcamaları içerisinde 320.699 TL’si faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.  
  
Operasyonel Kiralama (Kiralayan olarak şirket): Operasyonel kiralama işleminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama 
süresi boyunca normal yöntemle gelir olarak kayıtlara alınmaktadır. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde etmek için 
yapılan direkt maliyetler yapıldıkları dönemin gelir tablosunda gider olarak kayıtlara alınmaktadırlar. 
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2.8.6) Araştırma Geliştirme Giderleri 
 
Araştırma giderleri gerçekleştiği tarihte giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki gerçekleşebilir 
değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama, ilgili olduğu projenin 
gelecekteki beklenen satışlarının dönemi üzerinden amortismana tabi tutulur. Şirket, araştırma giderlerini oluştukları 
dönemde gelir tablosu ile direkt ilişkilendirmektedir. Dönemde aktifleştirilen geliştirme gideri toplamı ise 2.168.686 TL’dir. 
(30.09.2018: 2.003.323 TL) 
 
2.8.7)  Finansal Araçlar 
 
i Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin sınıflanması ve ölçümü 
 
Bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında: 
 
a) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal araçlar 
b) Gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –borçlanma araçları 
c) GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları  
d) GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal araçlar 
 
olarak sınıflandırılır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı 
iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır.  
 
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak 
sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 
 
a) Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde 
tutulması ve 
 
 b) Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan 
faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak 
sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 
 
- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını amaçlayan bir iş 
modeli kapsamında elde tutulması ve 
 
- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz 
ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülmeyen tüm 
finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal varlıkları da içermektedir. 
Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara 
ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu 
ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun 
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 

 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal tablolara 
alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar 
haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun 
değere ilave edilerek ölçülür. 
 
- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını amaçlayan bir iş 
modeli kapsamında elde tutulması ve 
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- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz 
ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülmeyen tüm 
finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal varlıkları da içermektedir. 
 
Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara 
ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu 
ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun 
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal tablolara 
alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar 
haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun 
değere ilave edilerek ölçülür. 
 
ii. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
 
TFRS 9 hükümleri çerçevesinde “beklenen kredi zararları” modeli uygulanmaktadır. Yeni değer düşüklüğü modeli itfa 
edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ve sözleşme varlıklarına uygulanır ancak özkaynak araçlarına yapılan 
yatırımlara uygulanmaz.  
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, diğer alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden 
oluşmaktadır.  
 
Ticari alacaklar, diğer alacaklar, diğer varlıklar ve sözleşme varlıkları için zarar karşılıkları her zaman ömür boyu beklenen 
kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçülür. 
 
Bir finansal varlıktaki kredi riskinin, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana önemli ölçüde artıp artmadığı 
belirlenirken ve beklenen kredi zararları tahmin edilirken,  maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen makul ve 
desteklenebilir bilgiler dikkate alınır. Bunlar, Şirket’un geçmiş deneyimlerine ve bilinçli kredi değerlendirmelerine dayanan 
niteliksel ve sayısal bilgileri ve analizleri ve ileriye yönelik bilgileri içerir. 
 
Kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar 
 
Şirket, her raporlama döneminde itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların kredi-değer düşüklüğü olup 
olmadığını değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir veya daha 
fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi-değer düşüklüğüne uğramıştır. 
 
Kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar (Devamı) 
 
Aşağıdaki olaylara ilişkin gözlemlenebilir veriler finansal varlığın kredi-değer düşüklüğüne uğramış olduğunu gösteren 
kanıtlardır: 
 
- İhraççının ya da borçlunun önemli finansal sıkıntı içinde olması; 
 
- Temerrüt veya vadenin önemli oranda aşılması gibi nedenlerle bir sözleşme ihlalinin meydana gelmesi; 
 
- Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerle, borçlunun içine düştüğü finansal sıkıntıdan dolayı alacaklının borçluya 
normal şartlarda düşünmediği bir ayrıcalık tanıması; 
 
- Borçlunun iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya gireceğinin muhtemel olması; veya 
 
- Finansal sıkıntılar nedeniyle bu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması. 
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Değer düşüklüğünün finansal tablolarda gösterimi 
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların zarar karşılıkları bu varlıkların brüt değerlerinden düşülür.  
 
Kayıttan düşme 
 
Finansal varlıktan daha fazla bir nakit akışı geri kazanmaya yönelik makul bir beklenti bulunmaması durumunda, finansal 
varlığın brüt tutarı kayıtlardan düşülür. Bu durum, genel olarak Şirket’un borçlunun kayıttan düşmeye konu tutarları geri 
ödeyebilecek yeterli nakit akışı yaratan gelir kaynaklarının ya da varlıklarının bulunmadığını belirlemesi durumunda oluşur. 
Ancak, kayıttan düşülen finansal varlıklar Şirket’un vadesi geçen alacakların geri kazanılması için uyguladığı yaptırım 
aktivitelerine hala konu edilebilir. 
 
Finansal varlıklar, hiçbir geri kazanma beklentisi bulunmaması durumunda kayıtlardan düşülür (borçlunun Şirket’la 
herhangi bir geri ödeme planı yapmaması gibi). Kayıtlardan çıkarılan ticari alacaklar, diğer alacaklar, diğer varlıklar ve 
sözleşme varlıkları için Şirket alacağı geri kazanabilmek amacıyla yaptırım aktivitelerinde bulunmaya devam eder. Geri 
kazanım tutarları kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
 
2.08.08 Kur Değişiminin Etkileri 
 
Şirket finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. Şirket’in 
mali durumu ve faaliyet sonuçları, şirketin geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifade edilmiştir.  
 
Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar 
esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço 
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan parasal 
olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas 
alınmak suretiyle Türk Lirası’ na çevrilmektedir.  
 
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 
Kur farkları oluştukları dönemde, kar veya zarar olarak muhasebeleştirilirler. 
 
2.8.9)  Hisse Başına Kar / Zarar 
 
Hisse başına kar/zarar, net karın/zararın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile 
tespit edilir.  
 
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
arttırabilmektedirler. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla 
hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye 
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.  
 
2.8.10)  Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları 
ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço 
tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. Şirket; bilanço 
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma 
uygun şekilde düzeltir. 
 
2.8.11)  Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 
 
Şirket’in, geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir 
bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık olarak mali tablolara alınır. Şarta bağlı 
yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti 
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amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için 
gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta 
bağlı yükümlülük, güvenilir tahmin yapılmadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal 
tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır.  
 
Şirket şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında 
güvenilir tahminin yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir. 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin 
olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. 
Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar 
dipnotlarda açıklanır. 
 
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca 
karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve tutarın 
güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir. 
 
2.8.12)  İlişkili Taraflar 
 
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar 
tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. 
Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla girilen işlemler piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. 
 
2.8)         Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.8.13)  Devlet Teşvik ve Yardımları  
 
Hükümet teşvikleri, Şirket’in bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirdiği ve bu teşvikin alınacağı ile ilgili makul bir sebep 
oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler karşılamaları beklenen maliyetlerle eşleşecek şekilde ilgili dönemde 
gelir olarak muhasebeleştirilir. Hükümetin sağladığı teşviklerden elde edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak 
muhasebeleştirilir. 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket’e Ar-Ge Merkezi Belgesi 
vermiştir. Bu kapsamda Şirket 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile sağlanan desteklerden yararlanabilecektir. Devlet Teşvik ve Yardımları’na ilişkin detay bilgi Not:21’de yer 
almaktadır. 
 
2.8.14)  Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin)  toplamından oluşur. 

Cari vergi  

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer yıllarda 
vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç 
tuttuğundan dolayı, kar veya zarar tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Türkiye’deki Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 
Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5520 sayılı Kanun ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı 
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yeni 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de, cari dönem için kurumlar vergisi oranı %20’dir. 28.11.2017 tarihli ve 7061 
sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun 91.maddesi ile kurumların 
2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan 
hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için % 22 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.  
 
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi 
tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için % 22 ) oranında geçici 
vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl 
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içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade 
alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 
 
Ertelenmiş vergi 
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali 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.  
 
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan 
oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle 
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa 
mali tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama 
farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.  
 
2.8)         Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.8.14) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı) 

 
Ertelenen 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 ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli 
kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan 
kalkmasının  muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı 
değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde 
geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in 
bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği 
yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
 
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 
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin 
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda 
alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak 
muhasebeleştirilir.  
 
İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, 
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının 
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 
 
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, dönem 
sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır. 
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Vergi varlık ve yükümlülüklerinde netleştirme 
 
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için netleştirilmektedir. 
Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir. 
 
2.8.15)  Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Karşılığı 
 
Türkiye’de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki finansal tablolarda gerçekleştikçe 
provizyon olarak ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı uyarınca söz 
konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8)         Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.8.15) Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Karşılığı 
 
Ekli mali tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilanço tarihindeki 
değerinin hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar 
olarak mali tablolara yansıtılmıştır. Bu beklentiler her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi 
halinde revize edilmektedir.  
 
2.8.16)   Nakit Akım Tablosu 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akım tablosu için dikkate alınan 
nakit ve nakit benzeri değerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek yatırımları içermektedir. Nakit akım 
tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak 
raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı 
ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların 
geri ödemelerini gösterir. 
 
2.8.17)   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan gayrimenkullerdir 
ve gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki bir 
değişiklikten kaynaklanan kazanç veya kayıplar oluştuğu dönemde gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullere ve bu gerçeğe uygun değerin tespitine ilişkin esaslar Not:17’de yer  almaktadır. 
 
Şirketin yatırum amaçlı gayrimenkulleri boş arsalardan oluşmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanım dışı 
kalmaları veya satılmaları durumunda, bilançodan çıkartılırlar. Bu gayrimenkullerin satımlarından doğan kar veya zarar 
gelir tablosunda gösterilir.  
 
2.9)  Sermaye ve Temettüler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş 
kardan indirilerek kaydedilir. 
 
2.10)   Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler 
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Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  
 
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve 
Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi 
belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek 
gerekli değişiklikleri yapacaktır.  
 
- TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklik  
- TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış 
yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  
 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından 
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve 
değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını 
oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır.  
 
- İşletmenin tanımlanması (UFRS 3 Değişiklikleri)  
- Önemliliğin Tanımı (UMS 1 ve UMS 8 Değişiklikleri)  
 
Söz konusu değişikliklerin Şirket’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
2.11)    Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço 
tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen 
varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir.  
 
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna 
yansıtılmaktadırlar. 
 
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan 
veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır : 
 

a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma 
oranları) kullanılarak belirlenir (Not:24). 
 

b) Şirket, maddi olan  ve maddi olmayan duran varlıklarını doğrusal ve hızlandırılmış amortisman/itfa  metoduyla 
faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana/itfaya tabi tutmuştur. 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 (Not: 2.8.2 ve 2.8.3). 

 
c) Yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile mali tablolarda yer almaktadır (Not.2.4 ve Not:17). 

 
d) Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koşullar 

çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları 
yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken borçluların geçmiş 
performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden  finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan 
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performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle ilgili karşılıklara ait 
bilgiler Not 10’da verilmiştir. 

 
e) Şirket, ertelenmiş vergi hesabını TMS ve TFRS’ye uygun olarak yapmış ve finansal tablolara yansıtmıştır. 

Bilanço tarihi itibariyle ilgili ertelenmiş vergi hesaplamalarına ilişkin bilgilere Not 35’de yer verilmiştir. 
 

NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun KAP’dan kamuoyu ile de paylaşılmış olan 09.09.2019, 99.09.2019 sayılı Karara ek 
26.09.2019 ve 25.10.2019 tarihli kararlarında ayrıntılı olarak yer almakta olan kararlarına göre; Aynı Gruba dahil olan 
ortaklıklarımızın yeniden yapılandırılması suretiyle tek bir tüzel kişi çatısı altında birleştirilmesi, bu suretle ortaklık 
yapısının sadeleştirilmesi, kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının bütünleştirilmesi, mali ve idari tasarruflarda 
bulunulması ve faaliyet gösterdiğimiz sektördeki teşviklerden daha fazla yararlanılması amacıyla; Şirketimizin 5.500.000 
Türk Lirası tutarındaki nominal/ödenmiş sermayesinin 2.058.541,00 Türk Lirası tutarındaki kısmına sahip bulunan, 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 301456-0 sicil numaralı ve 0609000716600016 MERSİS numaralı, halka açık 
olmayan Link Holding Anonim Şirketi ile Şirketimiz çatısı altında birleşilecektir. Birleşme işlemi ve söz konusu birleşme 
işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalar, devralan sıfatıyla Şirketimizin ve devrolunan sıfatıyla Link Holding'in SPK'nın ilgili 
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2019 tarihli finansal tabloları 
üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 
Ayrıca yukarıda bahsi geçen yönetim kurulu kararlarında ve aynı tarihleri taşıyan Özel Durum Açıklamalarında; Birleşme 
işleminde uyulacak mevzuata, ayrılma hakkının kullanımına ve sınırına, ayrılma hakkı fiyatına, pay alım teklifine, 
birleşmede esas alınacak uzman kuruluş raporuna, birleşme oranına, değiştirme oranına,  birleşme işlemini yürütmeye 
yetkili kişilere ve benzeri hususlara ilişkin açıklamalara sözü geçen yönetim kurulu kararlarında ayrıntılı olarak 
değinilmiştir. Sözü geçen Özel Durum Açıklamalarına https://www.kap.org.tr internet sitesinde yer almakta olan 
Şirketimiz bildirimlerinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 
 
İş bu mali tabloların ve dipnotların açıklandığı tarih itibariyle, SPK’na ve diğer resmi kurumlara birleşmeye  dair herhangi 
bir resmi başvuru yapılmamış olup, başvuruya yönelik hazırlıklar yürütülmektedir. 
 
 ( 31 Aralık 2018: Yoktur.) 
 

NOT 4 – DİĞER İŞLETMEDEKİ PAYLAR 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2018: Yoktur.) 
 

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Şirket,  yönetim raporlamasında sunduğu faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özelliklere sahip olduğunu ve bu faaliyet  
bölümlerinin  uzun  vadede  benzer  finansal  performans  gösterdiğini düşünmektedir.  Ayrıca Şirket,  ilgili faaliyet 
bölümlerini;  benzer ürün ve hizmet niteliğine,  müşteri türü ve sınıfına, ürün dağıtım ve hizmet sunumuna sahip olduğu ve 
bunlara ek olarak benzer yasal düzenlemelere tabi olduğu için tek bir faaliyet bölümü olarak raporlamaktadır. 
 

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan diğer alacaklar detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2019 31.12.2018 

   
Link Holding A.Ş. -- 55.104 
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  -- 55.104 
 

b) İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 
 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari borçlar detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 

   
Link Holding A.Ş. 32.338 -- 
      

  32.338 -- 
 
c)  İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler 

 
01.01.2019-30.09.2019 ve 01.01.2018-30.09.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkili taraflarla yapılan 
işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 
  01.01.2019 - 30.09.2019 01.07.2019 - 30.09.2019 

  Komisyon 
Faiz 

Geliri 

Giderlere 
Katılım 

Payı 

Kira 
Geliri Komisyon 

Giderlere 
Katılım 

Payı 

Faiz 
Geliri 

Kira 
Geliri 

                  

Link Holding A.Ş. --   479.559 2.700 -- 141.268 -- 900 
                  

Toplam -- -- 479.559 2.700 -- 141.268 -- 900 
 
 
  01.01.2018 - 30.09.2018 01.07.2018 - 30.09.2018 

  Komisyon 
Faiz 

Geliri 

Giderlere 
Katılım 

Payı 

Kira 
Geliri 

Komisyon 
Giderlere 

Katılım 
Payı 

Faiz 
Geliri 

Kira 
Geliri 

                  

Link Holding A.Ş. -- -- 352.400 2.700 -- 115.120 -- 900 
                  

Toplam -- -- 352.400 2.700 -- 115.120 -- 900 
 

d) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler  

01.01.2019-30.09.2019 ve 01.01.2018-30.09.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan 
ücret ve benzeri menfaatler  detayı aşağıdaki gibidir: 
 

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 

    
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 1.702.818 574.968 1.487.730 510.405 
        

   1.702.818 574.968 1.487.730 510.405 
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(*) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır. 

NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
  30.09.2019 31.12.2018 

   
Ticari alacaklar 1.264.232  3.213.319  
Alacak senetleri 133.277  713.886  
Alacak reeskontu (-) (41.238) (145.611) 
Kredi kartı alacakları (*) 448.583  1.099.246  
Şüpheli ticari alacaklar 79.009  95.087  
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (79.009) (95.087) 
      

  1.804.854 4.880.840 
 
(*) 448.583 TL (31 Aralık 2018: 1.099.246 TL) kredi kartı ile yapılan satışlardan kalan alacaklardan oluşmaktadır. 
Şüpheli ticari alacak karşılığının, 30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Açılış bakiyesi (95.087) (95.087) 
Dönem gideri (11.695) -- 
Dönem içindeki iptaller 27.773 -- 
      

Kapanış bakiyesi (79.009) (95.087) 
 

b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2019 31.12.2018 

   
Satıcılar 161.599 139.444 
İlişkili taraflara ticari borçlar 32.338 -- 
Borç senetleri -- -- 
Borç reeskontu (-) (2.785) (1.898) 
      

  191.152 137.546 
 
NOT 8 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2018: Yoktur.) 
 

NOT 9 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
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a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 
  30.09.2019 31.12.2018 
      
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 6) -- 55.104 
Personelden alacaklar -- 50.000 
Diğer alacaklar -- 1.699 
Verilen depozito ve teminatlar 3.847 3.822 
      

  3.847 110.625 
 

 
 
 
 
 
a) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 

 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Verilen depozito ve teminatlar 344 344 
      

  344 344 
 

b) Kısa Vadeli Diğer Borçlar 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Ödenecek vergi ve fonlar 144.875 568.015 
Diğer borçlar 4.035 2.026 
      

  148.910 570.041 
 

NOT 10 – STOKLAR 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle stokların detayı aşağıdaki gibidir: 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Ticari mallar 8.216 9.563 
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  8.216 9.563 
 

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR 
 

Yoktur. ( 31 Aralık 2018: Yoktur.) 

NOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 
 

a) Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Verilen avanslar 100.842  10.000 
Gelecek aylara ait giderler 31.642  32.330  
Personel avansları -- --  
      

  132.485 42.330 
 

 

b) Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

  30.09.2019 31.12.2018 

 
    

Gelecek yıllara ait giderler 3.127  479  
      

  3.127 479 
 

c) Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kısa vadeli ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2019 31.12.2018 
      
Gelecek aylara ait gelirler 62.011 108.669 
Alınan avanslar 23.943  16.165  
      

  85.954 124.834 
 
NOT 13 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde Dursunköy Mahallesi 126 Ada 19 parseldeki 6.543,68 m2’lik Tarla vasıflı gayrimenkulün 
maliyet değeri 64.810 TL’dir. Söz konusu gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile mali tablolarda yer almaktadır. Yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 
 
Gayrimenkul 

01.01.2019 İlave Satış 
Gerçeğe 

Uygun 
Değer 

30.09.2019 
Cinsi 
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Farkı 

      
Arsalar 2.500.000 -- -- -- 2.500.000 
            
 
 

Gayrimenkul 

01.01.2018 İlave Satış 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer 
Farkı 

31.12.2018 
Cinsi 

      
Arsalar 2.225.000 -- -- 275.000 2.500.000 
            
 
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların değerlemesi konusunda yetkilendirilmiş olan Emek Taşınmaz Değerleme 
ve Danışmanlık A.Ş. (Emek Değerleme) tarafından yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu tespit edilen değerler baz 
alınmıştır. Emek Değerleme 03.12.2018 tarihli değerleme raporunda söz konusu gayrimenkulün değerini 2.500.000 TL 
(31.12.2017: 2.225.000 TL,31.12.2016: 1.963.000 TL) olarak tespit etmiştir. Değerleme çalışması emsal karşılaştırma 
yöntemine göre yapılmıştır. Değerleme konusu gayrimenkulle aynı lokasyondaki satılık diğer gayrimenkullerin satış 
değerleri dikkate alınarak değerleme konusu gayrimenkulün m/2 değeri 380 TL, gayrimenkulün toplam değeri ise 
2.500.000 TL tespit edilmiştir. 
İşbu finansal tablo dönemi sona erdikten sonra, 03.10.2019 tarihinde  Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
(Lotus GMD) tarafından yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu güncel değerleme raporu hazırlanmıştır. Değerleme 
çalışması emsal karşılaştırma yöntemine göre yapılmıştır. Değerleme konusu gayrimenkulle aynı lokasyondaki satılık 
diğer gayrimenkullerin satış değerleri dikkate alınarak değerleme konusu gayrimenkulün m/2 değeri 420 TL, 
gayrimenkulün toplam değeri ise 2.750.000 TL olarak tespit edilmiştir.  
 
Yatırım amaçlı gayrimenkul ile ilgili cari dönemde elde edilmiş bir gelir yoktur. 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ilişkin doğrudan gider 1.914 TL olup emlak vergisinden oluşmaktadır. Genel yönetim 
giderleri arasında sınıflanmıştır.  
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün nakde çevrilebilme veya gelirlerinin ve elden çıkarılma durumunda elde edilecek tutarın 
tahsil edilebilme durumuna ilişkin hiçbir kısıtlama mevcut değildir. 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkule ilişkin satın alma, inşa veya geliştirme ya da bakım ve onarım veya iyileştirme konularındaki 
sözleşmeye bağlı hiçbir yükümlülük tutarımız yoktur. 
 
Şirket yatırım amaçlı gayrimenkulünden kira geliri elde etmemektedir.
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NOT 14 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri ağıdaki gibidir; 

 

Maliyet 01.01.2018 Giriş Çıkış 31.12.2018 Giriş Çıkış Transfer 30.09.2019 
                  
Taşıtlar 538.388 -- -- 538.388 -- (121.995) -- 416.393 
Demirbaşlar 548.072 9.172 (224.733) 332.511 33.134 -- -- 365.645 
Özel maliyetler 133.012 -- -- 133.012 -- -- -- 133.012 
                  

Toplam 1.219.472     1.003.911   
 

915.049 

                  

 Birikmiş Amortisman (-)                   
                  
Taşıtlar (513.035) (2.648) -- (515.683) (9.288) 123.027 -- (401.944) 
Demirbaşlar (457.008) (41.823) 220.147 (278.684) (18.621) -- -- (302.132) 
Özel maliyetler (133.012) -- -- (133.011) -- -- -- (133.011) 

                  

Toplam (1.103.055) 
  

(927.378)   
 

(837.093) 

Net Defter Değeri 116.417 
 

  76.532   
 

77.956 
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NOT 15 – HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN 
PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR 

Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 
 

NOT 16 – ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR 

Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 
 

NOT 17 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
Maliyet 01.01.2018 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2018 Giriş Çıkış Transfer 30.09.2019 

                    

Haklar 85 -- -- -- 85 -- -- -- 85 

Geliştirme Giderleri 10.488.893 2.681.210 -- -- 13.170.103 2.168.686 -- -- 15.338.789 

Diğer MODV 83.165 11.027 -- -- 94.192 1.300 -- -- 95.492 

                    

Toplam 10.572.143    13.264.380    15.434.366 

Birikmiş amortisman (-)                     

                    

Haklar (67) (2) -- -- (69) (16) -- -- (85) 

Geliştirme Giderleri (6.298.446) (1.499.422) -- -- (7.797.868) (1.354.286) -- -- (9.152.153) 

Diğer MODV (81.062) (5.167) -- -- (86.229) (3.082) -- -- (89.310) 

                    

Toplam (6.379.575)    (7.884.166)    (9.241.548) 

Net Defter Değeri 4.192.568       5.380.214       6.192.819 

 

 NOT 18 – ŞEREFİYE 

Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 
 

NOT 19 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 

NOT 20 – KİRALAMA İŞLEMLERİ  
 

(a) Kiracı Açısından Kiralama 
 

30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 dönemleri itibariyle iptal edilemeyen faaliyet kiralamaları çerçevesinde gelecekteki asgari 
kira ödemelerinin toplamı aşağıdaki gibidir; 
 

  30.09.2019 30.09.2018 
      
1 yıldan az 476.500 440.413 
      

Dönem Sonu 476.500 440.413 
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Şirket ile Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. arasında 15.06.2011 tarihinde imzalanan kira 
sözleşmesine göre, idari merkez olarak kullanılan bina için yıllık 630.000 TL (Her yıl için TEFE/ÜFE ortalaması baz 
alınarak kira artışı)  kira ödenecektir. Ayrıca Şirket’in pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ankara’da 
büro olarak kullanmak üzere kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi bulunmaktadır. 
 

(b) Kiraya Veren Açısından Kiralama 

30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 dönemleri itibariyle iptal edilemeyen faaliyet kiralamaları çerçevesinde gelecekteki asgari 
kira gelirlerinin toplamı aşağıdaki gibidir; 

  30.09.2019 30.09.2018 
      
1 yıldan az 2.824 3.463 
      

Dönem Sonu 2.824 3.463 

Şirket merkez adresinde bulunan idari binasının idari bölümünün önemsiz bir kısmını ilişkili şirket olan “Link Holding 
A.Ş’ye ve Teknoloji Ve İnovasyon Derneği’ne kiraya vermiştir. Söz konusu kiralama 1 yıl geçerli olmakla beraber istenildiği 
takdirde kiralama bitim tarihinden sonra sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunmaktadır. Kira gelirleri sabit taksitli 
olup yenilenme durumunda TEFE/TÜFE ortalaması oranında bir artışa tabidir.  
 

NOT 21 – İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI 

Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 

NOT 22 – VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Açılış bakiyesi (95.087) (95.087) 
Dönem gideri (11.695) -- 
Dönem içindeki iptaller 27.773 -- 
      

Kapanış bakiyesi (79.009) (95.087) 

NOT 23 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 

Şirket 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde vermesi, SGK’ya prim, idari para 
cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması sebebiyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primlerinden, işveren hissesinin %5 puanlık kısmına isabet eden kısmı Hazinece karşılanmaktadır. İlişikteki finansal 
tablolarda bu destek unsurlarının tamamı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmiştir.   
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket’e Ar-Ge Merkezi Belgesi 
vermiştir. Bu kapsamda Şirket 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile sağlanan desteklerden yararlanabilecektir. 5746 sayılı Kanunla sağlanan destekler sebebiyle Şirket’in sahip 
olduğu haklar aşağıdaki gibidir. 
- Araştırma ve Geliştirme giderlerinin en az % 100’ünün kurumlar vergisi matrahından ayrıca indirimi (“Ar-Ge İndirimi”) 
- Ar-Ge personeli ve % 10’u kadar destek personelinin ücretlerinin üzerinden hesaplanan Gelir vergisinin % 80-95 
oranındaki kısmının Hazine tarafından karşılanması, 
- Ar-Ge personeli ve % 10’u kadar destek personelinin ücretlerinin Damga Vergisi’nden istisna olması, 
- Ar-Ge personeli ve % 10’u kadar destek personelinin ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Payının % 50’sinin 
Hazine tarafından karşılanması. 
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NOT 24 – BORÇLANMA MALİYETLERİ 
 
30 Eylül 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde varlıklar ile doğrudan ilgili varlık maliyetine ilave edilen borçlanma 
maliyeti bulunmamaktadır. (30 Eylül 2018 – Yoktur.) Borçlanma maliyetleri kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir. 
 
NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Şirketin açmış olduğu 1 adet dava olup tutarı 27.441 TL’dir. (31.12.2018: 27.441 TL). 
 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle uzun vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Kıdem tazminatı karşılığı 1.688.746 1.829.596 
      

  1.688.746 1.829.596 
 
Şirketin kıdem tazminatı karşılığı Not 2’de açıklandığı şekilde hesaplanmıştır. 30.09.2019 tarihinde karşılık, her hizmet yılı 
için maksimum 6.379,86 TL olmak üzere 30 günlük ücret üzerinden ve emeklilik ya da ayrılış tarihindeki oranlar 
kullanılarak hesaplanmaktadır. (31.12.2018: 5.434 TL) 
 
Şirket, 30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal tablolarında yukarıda belirtilen esaslara 
dayanarak beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe indirgenerek hesaplanmış kıdem 
tazminatı yükümlülüğünü finansal tablolarına yansıtmıştır.  
 
Finansal durum tablosu gününde kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aşağıdaki gibidir: 
  30.09.2019 31.12.2018 

      
Faiz oranı 18,25% 18,00% 
Enflasyon oranı 13,50% 14,00% 
İskonto oranı 4,19% 3,51% 
      
 
Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Dönem başı bakiyesi 1.829.596 852.191 
Hizmet maliyeti 257.194 123.460 
Faiz maliyeti 24.436 102.263 
Dönem içi ödemeler (320.752) (9.580) 
İşten Çıkarılma Dolayısıyla Oluşan Kayıp -- 7.310 
Aktüeryal fark (101.728) 753.952 
      

Kapanış bakiyesi 1.688.746 1.829.596 
 
NOT 26 – TAAHHÜTLER 
 

a) Alınan Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 

  30.09.2019 30.09.2018 
Teminat Türü Döviz Tutarı TL Karşılık Döviz Tutarı TL Karşılık 
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Teminat Çeki TL 360.000 360.000 360.000 360.000 
Teminat Senedi TL 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 
Teminat Çeki USD 39.000 220.705 39.000 233.618 
Teminat Senedi USD 385.012 2.178.821 385.012 2.306.299 
     

Toplam   4.334.526   4.484.917 
 
NOT 27 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      

Vergi ve fonlar 106.893 109.099 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 119.181 106.341 
Personele borçlar 374.361 339.344 

      

  600.435 554.784 
 

NOT 28 – NİTELİKLERİNE GÖRE  GİDERLER 
 

Şirket’in dönemler itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri aşağıda açıklanmıştır; 

 

Hesap Adı 
01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 

     Genel Yönetim Giderleri  -2.150.253 -826.863 -2.022.654 -710.864 
Personel Giderleri -1.023.483 -386.723 -793.295 -253.173 
Ulaşım  Seyahat ve Ağırlama Gider. -68.712 -28.190 -63.530 -26.998 
Amortisman Giderleri -40.430 -30.642 -33.864 -11.085 
İletişim Giderleri -24.370 -8.565 -23.028 -8.363 
Bina Giderleri -174.761 -60.874 -159.060 -52.429 
Vergi Resim Harç Giderleri -62.709 -15.471 -54.034 -9.052 
Danışmanlık Giderleri -243.945 -91.793 -236.433 -77.426 
Sigorta Giderleri -20.770 -6.715 -18.013 -6.042 
Kıdem Tazminatı Giderleri -179.902 -146.010 -189.539 -106.025 
Aktüeryal kayıp kazanç 101728 101.728 -- -- 
Kira Giderleri -330.495 -113.158 -305.511 -83.556 
Bakım Onarım Giderleri -33.894 -18.485 -41.876 -7.386 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler -17.079 -6.011 -14.895 -6.350 
Diğer -31.430 -15.952 -89.576 -62.980 
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri  -1.830.300 -625.843 -1.639.671 -577.020 
Personel Giderleri -1.807.925 -627.509 -1.613.234 -570.694 
Reklam Giderleri -- -- -100 -100 
Ulaşım ve Seyahat Giderleri -616,94 -135,94 -2.204 -479 
Kira Giderleri -16.500 -5.625 -15.188 -5.063 
Bina giderleri -4.225 7.802 -3.744 -569 
Diğer Giderler -1033 -375 -5.201 -215 
Ar-Ge Giderleri -1.413.016 -500.448 -1.133.659 -396.976 
Amortisman Giderleri -1.354.286 -479.198 -1.096.780 -381.731 
Personel Giderleri -58.730 -21.250 -36.879 -15.245 
          
Toplam Faaliyet Giderleri -5.393.569 -1.953.154 -4.795.984 -1.684.859 
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 NOT 29 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

a) Diğer Dönen Varlıklar 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Personel avansları 15.000 -- 
   
Personel avansları 3.000 750 
İş avansları 8.072 9.764 
      
  26.072 10.514 
 

b) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      

Gider tahakkukları -- 3.589 
      

  -- 3.589 
 

NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 
 

a) Ödenmiş Sermaye 

 

Şirket’in sermayesi 5.500.000 TL’dir. Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır; 
 

  30.09.2019 31.12.2018 

Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı  TL 

Link Holding A.Ş. 37,43% 2.058.541 37,43% 2.058.541 
Murat Kasaroğlu 20,40% 1.121.781 20,40% 1.121.781 
Halka Arz 31,00% 1.704.737 31,00% 1.704.737 
Diğer 11,17% 614.941 11,17% 614.941 
Toplam 100% 5.500.000 100% 5.500.000 

 
30.09.2019 itibariyle Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 4.178.483 TL’dir. (31.12.2018: 4.178.483 TL). Şirket, Kayıtlı 
Sermaye Sistemine tabi değildir. 

 
Link Holding A.Ş.’nin hisselerinin % 70’i Murat Kasaroğlu ve aile üyelerinde % 30’u ise Hayguyi Antikacıoğlu‘na ait 
olduğundan Şirket’in nihai kontrolü doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla Murat Kasaroğlu ve Hayguyi 
Antikacıoğlu’ndadır.  
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30.09.2019 tarihi itibariyle, Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerde 68.640.375 adet nama 
yazılı A grubu, her biri 0,01 TL nominal değerde 107.266.000 adet nama yazılı B grubu ve her biri 0,01 TL nominal 
değerde 374.093.625 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz elli milyon) paya 
bölünmüştür. 

 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir 
pay için on ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Ancak oyda imtiyaz esas 
sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz. 
 
Şirket’in karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. A / B grubu hisse sahipleri oy hakları, yönetim 
ve denetim kuruluna aday önerme konusunda imtiyaz sahibi olmakla birlikte kara katılım konusunda adi hisselerle aynı 
haklara sahiptirler. 
 
Şirket’in 14.10.2002 Tarihinde yapılan 14.11.2002 tarihinde tescil edilen ve 19.11.2002 Tarih 5680 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi ile ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul kararına göre şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedi 
aşağıda gösterilen şekilde belirlenmiştir: 
 
Şirket Ana Sözleşmesine Göre 
  Pay Adedi  550.000.000 
Her Payın Nominal Tutarı   0,01-TL 
Toplam Nominal Tutar 5.500.000-TL 
    
 

a) Sermaye Düzeltmesi Farkları 

 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle sermaye düzeltmesi farkları detayı aşağıdaki gibidir: 

 
  30.09.2019 31.12.2018 
      
Sermaye düzeltmesi farkları 4.178.483 4.178.483 
      

  4.178.483 4.178.483 
 
NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 
 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirlerin 
(giderlerin) detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) (*) (1.060.077) (980.729) 
      

  (1.060.077) (980.729) 
(*) TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının 
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. 
Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Kıdem 
tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir. 
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d)  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler aşağıdaki gibidir: 
  30.09.2019 31.12.2018 

      
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 827.171 492.616 
      

  827.171 492.616 
 

e) Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 
 

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle geçmiş yıl karlarının veya (zararlarının) detayı aşağıdaki gibidir: 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Birikmiş Karlar / ( Zararlar) 17.835.875 10.926.208 
      

  17.835.875 10.926.208 
 
NOT 31 – HASILAT 

Şirketin hasılat ve satışların maliyeti tutarlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 

30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 

     
Yurtiçi satışlar 7.014.273 2.433.490 6.238.135 2.194.989 
Yurtdışı satışlar 95.624 199 19.041 1.718 
Satıştan iadeler (-) (30.499) (12.058) (111.764) (75.521) 
Satış iskontoları (-) (283.383) (77.226) (206.211) (54.335) 
          

Net Satışlar 6.796.015 2.344.404 5.939.201 2.066.851 

     
Satılan ticari mal maliyeti (-) (500.348) (156.355) (422.770) (176.065) 
Satılan hizmet maliyeti (-) (1.037.562) (359.548) (863.291) (313.996) 

     
Ticari Faal. Brüt Kar / (Zarar) 5.258.105 1.828.501 4.653.140 1.576.790 
 

NOT 32 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 

 
NOT 33 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,  PAZARLAMA GİDERLERİ VE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
 
Şirketin genel yönetim, pazarlama ve araştırma ve geliştirme giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
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NOT 34 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR / (GİDERLER) 
 
Şirketin esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

  01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
          
Kira gelirleri 2.223 301 3.463 1.154 
Konusu kalmayan karşılıklar (*) 3.500  3.500 -- -- 
Reeskont gelirleri 148.396 (6.732) 100.526 (164) 

Komisyon gelirleri 51.671 13.233 60.630 5.272 

Diğer gelirler 11.699 1.693 4.605 1.636 

          

  217.489 11.995 169.224 7.898 
 

(*) Tahsili şüpheli hale gelen alacakların karşılık iptallerinden oluşmaktadır. 

Şirketin esas faaliyetlerden diğer giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
          
Şüpheli alacak karşılıkları -- -- (10.038) (16.538) 
Komisyon giderleri -- -- (3.150) (2.100) 
Kıdem tazminatı karşılık giderleri (11.695) -- -- 

 Reeskont giderleri (43.136) (5.838) (54.053) 9.850 
Diğer (10.310) -- -- -- 
          

  (65.140) (5.838) (67.241) 8.788 
 

NOT 35 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR / (GİDERLER) 
 
Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 

 Menkul kıymet satış karları 547.444 99.639 11.146 2.843 
Sabit kıymet satış karları 80.979 -- -- -- 
          

Toplam 628.422 99.639 11.146 2.843 

  01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
      

 Genel yönetim giderleri (-) (2.150.253) (826.864) (2.022.654) (710.864) 
Pazarlama giderleri (-) (1.830.300) (634.293) (1.639.671) (577.020) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (1.413.016) (500.448) (1.133.659) (396.975) 
      

   (5.393.569) (1.961.605) (4.795.983) (1.684.859) 
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NOT 36 – FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 

Şirketin finansman gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
          
Faiz gelirleri 553.558 137.499 661.514 291.399 
Kur farkı gelirleri 2.318.667 941.262 6.067.808 3.923.536 
        

  2.872.225 1.078.761 6.729.322 4.214.935 
 

Şirketin finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
          
Kur farkı giderleri (1.288.996) (1.284.406) (22.802) (17.083) 

Banka komisyon giderleri (92.924) (31.141) (24.804) (68) 

Diğer  -- -- -- -- 
          

  (1.381.921) (1.315.547) (47.605) (17.151) 

 
NOT 37 – DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ 

Şirketin diğer kapsamlı gelirinin / (giderlerinin) detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  
 

01.01.2019 
 

01.07.2019 
 

01.01.2018 
 

01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
      
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları (101.728) -- (13.049) (41.300) 
Ertelenmiş vergi gideri/geliri 22.380 -- 2.891 9.086 
          

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - Toplam (79.348) -- (10.178) 32.214 
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NOT 38 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) 
 

a) Ertelenmiş Vergi 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi 
varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan 
finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 

 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı olarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları 
üzerinden %22, 2021 ve sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden ise %20 kullanılmıştır. (2017: %20). 
 

    30.09.2019   31.12.2018 

  Toplam geçici Ertelenen vergi Toplam geçici Ertelenen vergi 
  farklar varlığı/ (yükümlülüğü) farklar varlığı/ (yükümlülüğü) 
          
Şüpheli ticari alacaklar 11.695 2.573 24.273 5.340 
Ticari alacak reeskontları 40.910 9.000 130.193 28.642 
Ertelenmiş gelirler 82.011 18.042 108.669 23.907 
Kıdem tazminatı karşılığı 1.688.746 371.524 1.829.596 402.511 
          
Ertelenen vergi varlıkları 1.823.362 401.140 2.092.731 460.401 

          
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (2.435.190) (535.742) (2.435.190) (535.742) 
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlıklar (1.051.968) (231.433) (950.825) (209.182) 
Borçlar reeskontu (2.785) (613) (1.898) (420) 
Faiz gideri --  -- --  -- 
          

Ertelenen vergi yükümlülükleri (3.489.943) (767.787) (3.387.913) (745.343) 

          
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net  (366.648)   (284.942) 
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NOT 38 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

b) 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 ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer 
indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan 
matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

2019 yılında uygulanan efektif vergi oranı % 22’dir. (31.12.2018: %22) 
 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2019 yılı kurum 
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması 
gereken geçici vergi oranı % 22’dir. (31.12.2018: %22) 
 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili 
yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel  hesap dönemine sahip olanlarda dönem 
kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi 
tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
 
Şirketin 30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 

     
Cari dönem kurumlar vergisi -- 102.730 (1.042.770) (780.162) 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (104.062) 2.136 5.566 9.718 
          

 Toplam (104.062) 104.866 (1.037.203) (770.444) 
 

Şirketin vergi giderleri aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 
      

Kurumlar vergisi karşılığı -- 1.255.916 
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-) (194.708) (1.255.916) 
      

(Ödenecek)/iade edilecek kurumlar vergisi (194.708) 0,00 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin olanları 
aşağıda açıklanmıştır: 
 
İndirilebilir Mali Zararlar 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
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NOT 38 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

a) Kurumlar Vergisi (Devamı) 
 
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 
 
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu 
senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak 
için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. 
Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve 
taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde 
ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 
 
Gelir Vergisi Stopajı 
 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil 
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak 
üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj oranı, 23 
Temmuz 2006 tarihi itibariyle % 15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi 
stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım 
indirimi tutarı üzerinden % 19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım 
harcamalarından Şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların % 25’i vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. 
Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 

 

NOT 39 – PAY BAŞINA KAZANÇ 

Şirketin nominal değeri 1 TL olan pay başına kazanç / (zarar) aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2019 01.07.2019 01.01.2018 01.07.2018 
  30.09.2019 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2018 
          
Dönem net karı / (zararı) 2.031.580 159.228 5.614.798 3.354.276 
Toplam hisse adedi 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 
          
Pay başına düşen kazanç / (zarar) (TL)              0,38                0,03               1,02                0,61  

 

NOT 40 – PAY BAZLI ÖDEMELER 
 
Yoktur. (31.12.2018:Yoktur.) 
 

NOT 41 – SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 
 
Yoktur.(31.12.2018: Yoktur.) 
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NOT 42 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 
 
Şirketin 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle döviz kuru riski Not: 47’deki tabloda gösterilmiş olup, 31 Aralık 2018 tarihinde sona 
eren hesap dönemi itibariyle oluşan kur farkı geliri ile kur farkı gideri ilişikteki finansal tablolarda esas faaliyetlerden diğer 
gelirler/giderler ve finansman gelirleri/giderleri hesaplarında gösterilmiştir. 
 

NOT 43 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA 
 
Yoktur.(31.12.2018: Yoktur.) 
 

NOT 44 – TÜREV ARAÇLAR 
 
Yoktur.(31.12.2018: Yoktur.) 
 
NOT 47 – FİNANSAL ARAÇLAR 
 
Yoktur.(31.12.2018: Yoktur.) 
 
NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
 

a) Finansal Araçlar Faiz Oranı Riski 
 
Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar, 
menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen 
faktörlerden kaynaklanabilir. Şirket’in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. 
 
Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların sabit faiz oranı 
bulunmaktadır ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim göstermemektedir. Şirket’in piyasa faiz 
oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket’in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine 
bağlıdır. Şirket’in bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve değişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir. 
 
 

  Defter Değeri Defter Değeri 

  30.09.2019 31.12.2018 
Sabit faizli araçlar      
           Finansal varlıklar 18.486.963 16.763.892 

Toplam 18.486.963 16.763.892 
      
Değişken faizli araçlar     
           Finansal varlıklar 2.933.467 1.219.606 

Toplam 2.933.467 1.219.606 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 

b)Finansal Araçlar Kredi Riski 
  

  Alacaklar   

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki 

Cari Dönem İlişkili Taraflar Diğer İlişkili Taraflar Diğer Mevduat 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -- 1.804.854 -- 3.847 21.450.173 

-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı           

A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış  
-- 1.804.854 -- 3.847 21.450.173 

finansal varlıkların net defter değeri 

B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri 

-- -- -- -- -- 

C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  
-- -- -- -- -- 

varlıkların net defter değeri 

D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri           
-vadesi geçmiş  -- 79.009 -- -- -- 
- değer düşüklüğü -- (79.009) -- -- -- 

E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- 
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 NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

b)Finansal Araçlar Kredi Riski (Devamı) 

 

  Alacaklar   

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki 

Geçmiş Dönem İlişkili Taraflar Diğer İlişkili Taraflar Diğer Mevduat ve fon 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -- 4.880.840 55.104 55.865 18.019.798 

-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı           

A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış  
-- 4.880.840 55.104 55.865 18.019.798 

finansal varlıkların net defter değeri 

B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri 

-- -- -- -- -- 

C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  
-- -- -- -- -- 

varlıkların net defter değeri 
D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri           
-vadesi geçmiş  -- 95.087 -- -- -- 
- değer düşüklüğü -- (95.087) -- -- -- 

E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

c)Kur Riski Yönetimi 
 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket’un yabancı para cinsinden 
parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı 
aşağıdaki gibidir: 
 
        30.09.2019       31.12.2018 

  
TL ABD 

Avro Diğer 
TL ABD 

Avro Diğer 
Karşılığı Doları Karşılığı Doları 

1. Ticari Alacaklar -- -- -- -- -- -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka 
hesapları dahil) 

18.487.184 3.016.285 228.403 -- 14.691.557 2.544.693 216.354 -- 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- -- -- -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 18.487.184 3.017.214 228.421 -- 14.691.557 2.544.693 216.354 -- 
5. Ticari Alacaklar -- -- -- -- -- -- -- -- 
6a. Parasal Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- -- -- 
7. Diğer -- -- -- -- -- -- -- -- 
8. Duran Varlıklar (5+6+7) -- -- -- -- -- -- -- -- 
9. Toplam Varlıklar (4+8) 18.487.184 3.017.214 228.421 -- 14.691.557 2.544.693 216.354 -- 
10. Ticari Borçlar -- -- -- -- 8.286 1.575 -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- -- -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- --   -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- -- -- -- -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) -- -- -- -- 8.286 1.575 -- -- 
14. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- -- -- 
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- -- -- 
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- -- -- -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) -- -- -- -- -- -- -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) -- -- -- -- 8.286 1.575 -- -- 
19. Finansal durum tablosu Dışı Türev 
Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
(19a-19b) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

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

-- -- -- -- -- -- -- -- 

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

-- -- -- -- -- -- -- -- 

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

18.487.184 3.017.214 228.421 -- 14.683.271 2.543.118 216.354 -- 

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

18.487.184 3.017.214 228.421 -- 14.683.271 2.543.118 216.354 -- 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

c)Kur Riski Yönetimi (Devamı) 
 
 

  Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kaybetmesi 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kaybetmesi 

30.09.2019         

ABD Doları kurunun % 20 değişmesi halinde:         

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 3.414.943 (3.414.943) 3.414.943 (3.414.943) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 3.414.943 (3.414.943) 3.414.943 (3.414.943) 

Avro kurunun % 20 değişmesi halinde:         

4- Avro net varlık/yükümlülüğü 282.494 (282.494) 282.494 (282.494) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) 282.494 (282.494) 282.494 (282.494) 

Diğer döviz kurlarının  ortalama % 20 değişmesi halinde:         

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü -- -- -- -- 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

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

TOPLAM (3+6+9) 3.697.437 (3.697.437) 3.697.437 (3.697.437) 

 31.12.2018         

ABD Doları kurunun % 20 değişmesi halinde:         

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2.675.818 (2.675.818) 2.675.818 (2.675.818) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 2.675.818 (2.675.818) 2.675.818 (2.675.818) 

Avro kurunun % 20 değişmesi halinde:         

4- Avro net varlık/yükümlülüğü 260.836 (260.836) 260.836 (260.836) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) 260.836 (260.836) 260.836 (260.836) 

Diğer döviz kurlarının  ortalama % 20 değişmesi halinde:         

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü -- -- -- -- 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

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

TOPLAM (3+6+9) 2.936.654 (2.936.654) 2.936.654 (2.936.654) 
 
30.09.2019 tarihi itibariyle olan finansal durum tablosu yabancı para pozisyonuna göre, Türk Lirası ABD Doları ve Avro 
karşısında % 20 oranında değer kazansaydı / kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, aynı tarihte sona eren 
hesap döneminde, yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı / zararı sonucu net zarar ABD 
Doları için 3.414.943 TL ve Avro için 282.494 TL daha yüksek / düşük olacaktı. (31 Aralık 2018: ABD Doları için 2.675.818 TL 
ve Avro için 260.836 TL).
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

d) Finansal Araçlar Likidite Riski 
 
Likidite riski bir Şirket’in fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Aşağıdaki tablo, Şirket’un türev niteliğinde olmayan 
ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto 
edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.  

 
Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir. Vadeli işlem araçları 
brüt ödenmesi gereken vadeli işlemler için net olarak ödenir ve iskonto edilmemiş, brüt nakit giriş ve çıkışları üzerinden 
realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen 
faiz oranı kullanılarak belirlenir. 
 
Şirket’in 01.01.2019-30.09.2019 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır; 
 

Cari Dönem 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı 

nakit akışı 

3 Aydan 
Kısa (I) 

3-12 
Ay 

Arası 
(II) 

1-5 Yıl 
Arası 

(III) 

4-5 
Yıl 

5+ 
Yıl 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 1.026.451 1.026.451 1.026.451 -- -- -- -- 
Ticari borçlar 191.152 191.152 191.152 -- -- -- -- 
Diğer borçlar 835.299 835.299 835.299 -- -- -- -- 

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

Toplam 1.026.451 1.026.451 1.026.451 -- -- -- -- 
 
Şirket’in 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır; 
 

Geçmiş Dönem 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı 

nakit akışı 

3 Aydan 
Kısa (I) 

3-12 
Ay 

Arası 
(II) 

1-5 Yıl 
Arası 

(III) 

4-5 
Yıl 

5+ 
Yıl 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 1.387.205 1.387.205 1.387.205 -- -- -- -- 
Ticari borçlar 137.546 137.546 137.546 -- -- -- -- 
Diğer borçlar 1.249.659 1.249.659 1.249.659 -- -- -- -- 

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

Toplam 1.387.205 1.387.205 1.387.205 --       
 

NOT 49 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 
 
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında 
alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul değerini en 
iyi yansıtan değerdir. Şirket’in finansal araçların makul değerleri Türkiye’deki finansal piyasalardan ilgili ve 
güvenilebilir bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan tahminler, Şirket’in bir piyasa işleminde 
edinebileceği tutarları yansıtmayabilir. Şirket’in finansal araçlarının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen 
yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır. 
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki 
yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 
Finansal Aktifler 
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler: 
-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. 
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-Finansal durum tablosunda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin 
finansal durum tablosu değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır. 
-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin 
edilmektedir. 
 
Finansal Pasifler 
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler: 
 
-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, defter değerlerinin 
yaklaşık olduğu varsayılmaktadır. 
-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul değerinin defter 
değerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 
-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin finansal durum 
tablosunda taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır. 
 
Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 

Şirket, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal araçların rayiç değer ölçümlerini her finansal 
araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören 
borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka 
direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 

 

NOT 49 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı) 
 

Finansal durum tablosunda yer alan vadeli mevduatlar makul değerleri ile değerlenen kalemlerdir. Bunun yanı sıra, 
açıklama amaçlı olarak, finansal durum tablosunda işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle taşınan finansal 
borçlar makul değerleriyle sunulmuştur. Açıklama amaçlı olarak hazırlanan finansal borçların makul değerleri, gelecekteki 
kontrat bazlı nakit akışlarının Şirket için uygun olan ve Seviye 2 olarak sınıflandırılan benzer finansal araçlar için olan cari 
dönem piyasa faiz oranları ile iskonto edilmesi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak 
ve borçların makul değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin edilmektedir. 

 

NOT 50 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur.) 
 
NOT 51 – MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur.) 
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NOT 52 – TMS’YE İLK GEÇİŞ 
 
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur.) 
 

NOT 53 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

  30.09.2019 31.12.2018 
      
Kasa 277 241 
Bankalar 18.516.706 16.800.192 
 - Vadeli mevduat (*) 18.486.963 16.763.892 
 - Vadesiz mevduat 29.743 36.300 
B tipi likit fon (**) 2.933.467 1.219.606 
      

  21.450.450 18.020.039 
 
NOT 53 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

  30.09.2019 31.12.2018 

   
Nakit ve nakit benzerleri 21.450.450 18.020.039 
Faiz gelir tahakkuku (-) (70.061) (58.918) 

   
Toplam 21.380.389 17.961.121 
 

(*) Şirket aktifinde yer alan vadeli mevduatlarını etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden 
değerlemektedir. İç verim oranı ile hesaplanan etkin faiz dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 30 Eylül 2019 tarihi 
itibariyle Vadeli mevduat için etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan ve döneme gelir yazılan faiz tutarı 70.061 TL’dir. 
(31.12.2018: 58.918 TL )  

 
(**) B tipi likit fon tutarı 2.933.467 TL olup güncel piyasa değeri ile bilançoda gösterilmiştir. (31.12.2018: 1.219.606 TL) 
 

Vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2019 31.12.2018 

Para Cinsi Tutar 
Döviz           Etkin 

Faiz Oranı 
Tutar 

Döviz Etkin 
Faiz 

Oranı Tutarı Tutarı 

       
TL -- -- 0,00% 2.072.330 2.072.330 26,16% 
EURO 1.412.467 228.421 0.60% 1.304.184 216.354 1,81% 
USD 17.074.497 3.017.175     2,89% 13.387.378 2.544.693 4,70% 
              

Toplam 18.986.964     16.763.892     

 

NOT 54 – ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur.) 


