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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 
30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA 

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 
 

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

 
Dipnot 

referansları 

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

 geçmiş 
 Varlıklar 30.06.2020 31.12.2019 
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 4 5.360.940  8.441.761 
Ticari alacaklar    
     - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 391.498  209.053  
Diğer alacaklar    
     - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 41.289  41.289  
Peşin ödenmiş giderler      

- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 13 44.008  18.115  
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar  5.848  5.848  
Diğer dönen varlıklar    

- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar 10 4.547 52.787  
    
Toplam dönen varlıklar  5.848.130  8.768.853  
    
Duran varlıklar    
Diğer alacaklar    
     - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 156.297  156.297  
Maddi duran varlıklar 11 68.750.000 63.739.993  
Maddi olmayan duran varlıklar 12 11.383  12.806  
Peşin ödenmiş giderler    

- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 13 7.429  7.562  
     
Toplam duran varlıklar  68.925.109  63.916.658  
    
Toplam varlıklar  74.773.239 72.685.511  
     

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 
30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA 

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 
 

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

 
Dipnot 

referansları 

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

 geçmiş 
 Kaynaklar 30.06.2020 31.12.2019 
    

Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar    
     - Banka kredileri 5 -- 31.920.928  
 Ticari borçlar    
     - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 7 71.983 80.436  
 Diğer borçlar    
     - İlişkili taraflara diğer borçlar 24.a 102.576  151.106  
     - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 14 756  756  
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 15 160.749  177.308  
Ertelenmiş gelirler    
     - İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler  215.600  123.352  
Kısa vadeli karşılıklar    
     - Diğer kısa vadeli karşılıklar 9 69.789  193.613  
Diğer kısa vadeli yükümlülükler    
    - İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler 10 774.412  211.781  
     

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  1.395.865 32.859.280  
    

Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli borçlanmalar    
     - Banka kredileri 5 23.375.474 -- 
Diğer borçlar    
     - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 14 3.854.100 -- 
Uzun vadeli karşılıklar    
 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 18 95.120  80.112  
Ertelenen vergi yükümlülüğü 23.b 5.583.060  5.042.295  
     
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  32.907.754 5.122.407  
    

Ana ortaklığa ait özkaynaklar    
Ödenmiş sermaye 19.a 17.000.000  17.000.000  
Paylara ilişkin primler /iskontolar 19.b 3.570.000  3.570.000  
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş  
  diğer kapsamlı gelir ve (giderler)    
  Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)    
     - Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu 19.c 48.575.206  42.526.799  
     - Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları  81.363  71.827  
Geçmiş yıllar zararı  (28.464.802) (29.384.744) 
Net dönem karı / (zararı)  (292.147) 919.942  
      

Toplam özkaynaklar  40.469.620 34.703.824  
    

Toplam kaynaklar   74.773.239 72.685.511  
      

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 
30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME AİT  

ARA DÖNEM ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU 
 

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

 
 

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş  

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş  

Sınırlı 
denetimden 

geçmemiş  

Sınırlı 
denetimden 

geçmemiş  

  Dipnot 
referansları 

01.01- 
30.06.2020 

01.01- 
30.06.2019 

01.04- 
30.06.2020 

01.04- 
30.06.2019 

      
Sürdürülen faaliyetler      
Hasılat 20 6.706.750  7.150.702  4.057.910  4.376.722  
Satışların maliyeti (-) 20 (2.602.069) (1.632.115) (1.294.278) (836.534) 
        
Brüt kar  4.104.681  5.518.587  2.763.632  3.540.188  
      
Genel yönetim giderleri (-)  (270.906) (179.467) (120.585) (72.920) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler  139.601  32.350  138.813  8  
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)  (22.508) (1.234) (14.612) (589) 
        
Esas faaliyet karı  3.950.868  5.370.236  2.767.248  3.466.687  
      
Finansman gelirleri 22 662.383  24.850  51.150  1.859  
Finansman giderleri (-) 22 (5.039.368) (2.506.440) (1.788.163) (1.122.075) 
        
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi 
karı / (zararı)  (426.117) 2.888.646  1.030.235  2.346.471  

      
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri 
(gideri)      

Cari dönem vergi gideri 23.a -- -- -- -- 
Ertelenmiş vergi geliri (gideri) 23.b 133.970  99.617  (157.918) 47.266  
       
Dönem karı / (zararı)  (292.147) 2.988.263  872.317  2.393.737  
 
Pay Başına Kazanç / (kayıp) (tam TL) 16 (0,0172) 0,1758 0,0513 0,1408 

   
İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 
30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME AİT 

ARA DÖNEM ÖZET DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
 

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

  

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş  

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş  

Sınırlı 
denetimden 

geçmemiş  

Sınırlı 
denetimden 

geçmemiş  

  

Dipnot 
referansl

arı 
01.01- 

30.06.2020 
01.01- 

30.06.2019 
01.04- 

30.06.2020 
01.04- 

30.06.2019 
       
Net dönem karı / (zararı)  (292.147) 2.988.263  872.317  2.393.737  
       
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar  
 

 
  

  

- Maddi duran varlıklar yeniden değerleme 
artışları  6.720.452  21.613.490  6.720.452  21.613.490  
- Tanımlanmış fayda planları yeniden 
ölçüm kazançları / (kayıpları) 18 12.226  25.550  (7.864) (4.362) 
- Vergi etkisi 23.b (674.735) (2.166.970) (670.315) (2.160.389) 
        
Diğer kapsamlı gelir  6.057.943  19.472.070  6.042.273  19.448.739  
       
Toplam kapsamlı gelir (gider)  5.765.796  22.460.333  6.914.590  21.842.476  
       

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT 
TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME AİT  
ARA DÖNEM ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 

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

 

 

 

 
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak birikmiş diğer 
kapsamlı gelir ve giderler Birikmiş karlar  

  Ödenmiş 
sermaye 

Pay ihraç 
primleri/ 

iskontoları 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 

ölçüm 
kazançları/kayıpları  

Maddi duran 
varlık yeniden 

değerleme 
artışları/azalışları 

Geçmiş yıllar  
karları/ 

zararları 

Net dönem 
karı/ 

(zararı) 
Toplam 

özkaynaklar 
        
01.01.2019 itibariyle bakiye 17.000.000  3.570.000  63.349  23.074.658  (22.630.204) (6.754.540) 14.323.263  
        
Transferler -- -- -- -- (6.754.540) 6.754.540  -- 
Toplam kapsamlı gider -- -- 19.929  19.452.141  -- 2.988.263  22.460.333  
        
30.06.2019 itibariyle bakiye 17.000.000  3.570.000  83.278  42.526.799  (29.384.744) 2.988.263  36.783.596  
        
01.01.2020 itibariyle bakiye 17.000.000  3.570.000  71.827  42.526.799  (29.384.744) 919.942  34.703.824  
        
Transferler -- -- --  -- 919.942 (919.942) -- 
Toplam kapsamlı gelir -- -- 9.536  6.048.407  -- (292.147) 5.765.796  
        
30.06.2020 itibariyle bakiye 17.000.000  3.570.000  81.363  48.575.206  (28.464.802) (292.147) 40.469.620  

 

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT 
TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME  
 AİT ARA DÖNEM ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 

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

  
Sınırlı 

denetimden 
geçmiş 

Sınırlı 
denetimden 

geçmiş 
 
Faaliyetlerden doğan nakit akımları 

Dipnot 
referansları 

   01.01.-
30.06.2020 

     01.01.-
30.06.2019 

    
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları    
Dönem karı / zararı  (292.147) 2.988.263  
    
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler    
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler 11 1.757.121  957.991  
İtfa gideri ile ilgili düzeltmeler 12 1.423  711  
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili 
düzeltmeler 18 19.022  6.460  
Diğer karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler,net  (123.824) 405  
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 22 8.229  23.310  
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 22 (1.724) (3.572) 
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler  3.759.764  2.396.553  
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 23.b (133.970) (99.617) 
      
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı 4.993.894 6.270.504  
    
İşletme sermayesindeki değişimler     
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  (182.445) 576.896  
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  (8.453) (271.046) 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler  4.466.370  935.214  
    
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışları  9.269.366  7.511.568  
    
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları    
Maddi duran varlıkların alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (46.676) -- 
     
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları (46.676) -- 
     
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları     
Borçlanmadan kaynaklanan değişim, net  (12.305.218) (420.222) 
Alınan faiz   1.724  3.572  
Ödenen faiz  (17) (5.584) 
      
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışları  (12.303.511) (422.234) 
    
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalışlar) (A+B+C)  (3.080.821) 7.089.334  
D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri  8.441.761  1.707.163  
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D)  5.360.940  8.796.497  
    

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 
 İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

30.06.2020 TARİHİ İTİBARIYLA  
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR  

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

 

 
DİPNOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bomonti”) 18.12.2007 tarihinde her nevi 
enerji tesisi inşa etmek, işletmek amacı ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak amacıyla kurulmuştur. 
 
Şirket, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hakkındaki 
3096 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasıyla ilgili 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi 
esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca Adıyaman ili sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı 
tesisi için elektrik üretim lisansına sahiptir. 25.03.2010 tarih ve 2481-24 sayılı karar ile EÜ/2481-24/1609 numaralı üretim 
lisansı tesis edilmiştir. Şirket 22.11.2012 tarihinde 6,744 MW kurulu gücünde olan hidroelektrik santrali işletmeye açmış ve 
elektrik üretimlerine başlamıştır. İşletmenin yıllık üretim kapasitesi 59.042,40 MW’dır. Tesisin yıllık kapasite kullanım 
oranları, değişen iklim şartları ve mevsimsel etkilere göre değişkenlik gösterebilmektedir. 
 
Şirket Sıracevizler Caddesi Esen Sokak No:9 Kat:2 Şişli/İstanbul adresinde mukimdir. 
 

30.06.2020 tarihi itibariyle Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 12’dir (31.12.2019: 12). 
 
Rapor tarihi itibariyle Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir: 
 
 Pay Oranı (%) 
  
Bayram Kınay %79,553 
Emine Kınay Çetin %0,147 
Tülay Er %0,147 
Aysun Kınay Öngüç %0,147 
Fatma Taşkan %0,006 
Halka açık kısım %20,000 
   

  %100,00 
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BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 
 İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

30.06.2020 TARİHİ İTİBARIYLA  
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR  

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

 

 
DİPNOT 2 –ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar 
Şirket’in ilişikteki finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 
No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye 
Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas 
alınarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere 
paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir. 
 

Ara dönem özet finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TFRS Taksonomisi Hakkında 
Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun 
olarak sunulmuştur. 
 

Şirket, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet finansal tablolarını TMS 34 Ara Dönem Finansal 
Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda yer alması 
gereken tüm bilgileri içermez ve Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tablolarıyla birlikte okunması 
gerekir. 
 

Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 
vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. 
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz 
alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS 
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
 

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen maddi duran varlıklardaki, kayıtlı değer ile gerçeğe uygun değerin 
arasındaki farktan kaynaklanan yeniden değerlemeler haricinde tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
 

2.2 Para ölçüm ve raporlama birimi  
Finansal tablolar şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. 

2.3 İşletmenin sürekliliği 
Şirket’in ilişikteki finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30.06.2020 tarihi itibarıyla Şirket’in 
geçmiş yıllar zararı 28.464.802 TL, net dönem zararı 292.147 TL olup özkaynakları, yeniden değerleme etkisi hariç eksi 
8.105.586 TL’dir. 
 

2.4. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 
 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 

İşletmenin tanımlanması (TFRS 3 Değişiklikleri) 
KGK Mayıs 2019’da TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’ standardında yer alan işletme tanımına ilişkin değişiklikler yayımlamıştır. 
Bu değişikliğin amacı, işletme tanımına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde şirketlere yardımcı olmaktadır. 
 

Değişiklikler aşağıdaki gibidir: 
 

- İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi; 
- Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması; 
- İşletmelerin edinilen bir sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olacak uygulama rehberi eklenmesi; 
- İşletme ve çıktı tanımlarının sınırlandırılması; ve 
- İsteğe bağlı olarak uygulanacak bir gerçeğe uygun değer testinin (yoğunluk testi) getirilmesi. 
 

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

Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 Değişiklikleri) 
1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere TFRS 9 ve TMS 39’da 
gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak riskten korunma muhasebesinin devam ettirilmesini temin etmek amacıyla bazı 
kolaylaştırıcı uygulamalar sağlanmıştır. Bu kolaylaştırıcı uygulamalar genel olarak korunan nakit akışlarının veya korunulan 
riskin dayandığı veya korunma aracına ilişkin nakit akışlarının dayandığı gösterge faiz oranının, gösterge faiz oranı reformu 
sonucunda değişmediğinin varsayılmasını içermektedir. 
 

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

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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Önemliliğin Tanımı (TMS 1 ve TMS 8 Değişiklikleri) 
Haziran 2019'da KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” ve “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar” standartlarında değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin amacı, “önemlilik” tanımını standartlar 
arasında uyumlu hale getirmek ve tanımın belirli kısımlarını açıklığa kavuşturmaktır. Yeni tanıma göre, bilginin saklanması, 
hatalı olması veya verilmemesi durumunda finansal tabloların birincil kullanıcıların bu tablolara dayanarak verdikleri kararları 
etkileyebileceği varsayılabilirse, bilgi önemlidir. Değişiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine, büyüklüğüne veya her ikisine 
bağlı olacağını açıklamaktadır. Şirketler bilginin tek başına veya başka bilgiler ile birlikte kullanıldığında finansal tablolar 
üzerindeki etkisinin önemliliği değerlendirmek ile yükümlüdür. 
 

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

Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar (TFRS 16 Değişiklikleri) 
5 Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara tanınan kira 
imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda muafiyet tanınması amacıyla 
değişiklik yapmıştır. Söz konusu muafiyetten yararlanan kiracıların, kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir değişikliği, 
Standardın söz konusu değişikliğin kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümleri uyarınca 
muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 
 

Uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların 
tamamı karşılandığında uygulanabilecektir: 
 

• Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen bedelin, 
değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması, 
• Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan 
ödemeleri etkilemesi ve 
• Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması. 
 

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaklardır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
 

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

b) 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 
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2017’de 
TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken 
uygulamaya halen izin vermektedir. Şirket söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan 
sonra değerlendirecektir. 
 

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir 
muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel 
bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model 
getirmektedir. Gelecekteki nakit akış tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazı değişiklikler de hizmetlerin 
sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirilmektedir. İşletmeler, iskonto oranlarındaki değişikliklerin etkilerini kar veya zarar 
ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirmeyi tercih edebilirler. Standart, katılım özelliklerine sahip sigorta sözleşmelerinin 
ölçüm ve sunumu için özel yönlendirme içermektedir. TFRS 17, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in 
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (TMS 1 Değişiklikleri) 
12 Mart 2020'de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinde veya 
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa 
vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, 
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
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c) 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. 
 

UFRS 3’deki değişiklikler – Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 
Mayıs 2020’de UMSK, UFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 3’ün gerekliliklerini 
önemli şekilde değiştirmeden, UMSK’nın Kavramsal Çerçeve’sinin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan atıfı Mart 
2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, 
iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için UFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. 
Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, 
aynı zamanda veya daha erken bir tarihte, UFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)’ye atıfta bulunan 
değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

UMS 16’daki değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme 
Mayıs 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle birlikte, şirketlerin 
bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi 
duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık 
kar veya zararda muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap dönemi ile 
karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için 
uygulanabilir. İlk defa UFRS uygulayacaklar için muafiyet tanınmamıştır. 
 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

UMS 37’deki değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri 
UMSK, Mayıs 2020'de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. UMS 
37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin 
ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin 
belirlenmesi için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. 
Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) işletmenin tüm 
yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. 
 

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi 
UMSK tarafından, Mayıs 2020’de “UFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, aşağıda belirtilen 
değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır: 
 

- UFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan olarak İştirak: Değişiklik, bir bağlı 
ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin 
vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır. 
- UFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10 testinde dikkate alınan ücretler: 
Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından 
önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların 
birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri 
içerir. 
- UMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik ile, UMS 41 paragraf 
22’deki, şirketlerin UMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan 
nakit akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır. 
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- UFRS 16 Kiralamalar’a ek Açıklayıcı Örnekler – Kiralama Teşvikleri: Değişiklik, Açıklayıcı Örnek 13’teki kiraya verenin 
özel maliyetler ile ilgili ödeme yapmasına ilişkin örneği ve UFRS 16 kira teşvikleri yaklaşımındaki olası karışıklığı ortadan 
kaldırmaktadır. 
 

UFRS 16’ya getirilen değişiklik (yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir) dışındaki değişikliklerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
2.5 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi 
itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi 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. 
 

F nansal tablolara yansıtılan tutarlar üzer nde öneml  derecede etk s  olab lecek yorumlar ve b lanço tar h nde var olan veya 
 ler de gerçekleşeb lecek tahm nler n esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlend rmeler: 
 

-Şirket, maddi duran varlıklarını 13.02.2017 tarihi itibarıyla değerlemeye tabi tutmuş olup cari dönem finansal tabloların 
hazırlanması için 01.06.2020 tarihli değerleme raporu temin etmiştir. D pnot 3’te bel rt len muhasebe pol t kası gereğ nce, 
madd  duran varlıklar gerçeğe uygun değerler   le göster lm şt r (d pnot 11). Amort sman, madd  varlıkların faydalı ömürler  
baz alınarak doğrusal amort sman yöntem  kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönet m n en  y  tahm nler ne dayanır, 
her b lanço tar h nde gözden geç r l r ve gerek rse değ ş kl k yapılır. 
 
2.6 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi 
Ş rket, 30 Haz ran 2020 tar h   t barıyla f nansal durum tablosu 31 Aralık 2019 tar h   t barıyla hazırlanmış f nansal durum 
tablosu  le 30 Haz ran 2020 tar h nde sona eren hesap dönem ne a t gel r tablosunu 30 Haz ran 2019 tar h nde sona eren hesap 
dönem ne a t gel r tablosu  le 1 Ocak-30 Haz ran 2020 hesap dönem ne a t nak t akım tablosu ve özkaynak değ ş m tablolarını 
 se 1 Ocak-30 Haz ran 2019 hesap dönem ne a t nak t akım tablosu ve özkaynak değ ş m tabloları  le karşılaştırmalı olarak 
düzenlem şt r. 
 

Mal  durum ve performans trendler n n tesp t ne  mkân vermek üzere, Ş rket’ n f nansal tabloları öncek  dönemle karşılaştırmalı 
hazırlanmaktadır. 
 

2.7 Netleştirme / Mahsup 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün 
olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, 
bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
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DİPNOT 3- ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 
 
İlişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan başlıca muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: 
 
Yabancı para işlemleri 
İşlemler Türk Lirası cinsinden kayıtlara alınmaktadır. Yabancı para işlemleri işlem tarihindeki cari kurlardan 
muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar 
esas alınarak evalüasyona tabi tutulmaktadır. Evalüasyon işleminden doğan kur farkları parasal kazanç ve kayıp hesabı 
içerisinde netleştirilmektedir. 
 

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket tarafından kullanılan döviz kuru değerleri aşağıdaki gibidir:  
 
  30.06.2020 31.12.2019 
ABD$ 6,8422 5,9402 
EURO 7,7082 6,6506 

 
Maddi duran varlıklar 
Maddi varlıklar, yeniden değerleme modeli esasından muhasebeleştirmeyi seçmiş ve bu değerlemeye tabi varlıkların birikmiş 
amortismanını brüt defter değeri ile netleştirerek net tutarı yeniden değerleme sonrasındaki değerine getirmiştir. 
 

Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve 
müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. 
 

Maddi duran varlıkların yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi varlığın 
kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın 
maliyetine eklenmektedir. Varlığın maliyetine eklenen, söz konusu yenileme gibi aktifleştirme sonrası yapılan harcamalar, 
ekonomik ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar.  
 

Maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. 
 
Maddi duran varlıkların amortisman oranları, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak hesaplanmakta olup aşağıda 
gösterilmiştir: 
 
  Yıl 
  
Binalar 40 
Makine, tesis, cihazlar 15-40 
Döşeme ve dem rbaşlar 3-5 

 
Madd  olmayan duran varlıklar 
Madd  olmayan duran varlıklar, mal yet değerler nden b r km ş amort sman ve b r km ş değer düşüklükler  düşüldükten sonrak  
tutarıyla göster l r. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürler ne göre doğrusal amort sman yöntem  kullanılarak amort smana tab  
tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amort sman yöntem , tahm nlerde ortaya çıkan değ ş kl kler n olası etk ler n  tesp t etmek 
amacıyla her yıl gözden geç r l r ve tahm nlerdek  değ ş kl kler  ler ye dönük olarak muhasebeleşt r l r.  
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Varlıklarda değer düşüklüğü 
Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya 
o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse 
değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 

Hasılat 
Şirket, hasılatın muhasebeleştirilmesinde TFRS 15 “Müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat” standardına uygun olarak aşağıda 
yer alan beş aşamalı modeli kullanmaya başlamıştır. 
 

• Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması 
• Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 
• Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi 
• İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması 
• Hasılatın muhasebeleştirilmesi 

 

Şirket, ancak aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda, müşteriyle yapılan bir sözleşmeyi hasılat olarak 
muhasebeleştirir: 

• Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü veya diğer ticari teamüllere uygun olarak) onaylamış ve kendi 
edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir, 

• Şirket, devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını tanımlayabilmektedir, 
• Şirket, devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koşullarını tanımlayabilmektedir, 
• Sözleşme özü itibariyle ticari niteliktedir 
• Şirket’in müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığında hak kazanacağı bedeli tahsil edecek olması 

muhtemeldir. Şirket bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken, sadece müşterinin 
bu bedeli vadesinde ödeme kabiliyetini ve niyetini dikkate alır. Şirket’in tahsiline hak kazanacağı bedel, müşterisine 
bir fiyat avantajı teklif etmesi nedeniyle, sözleşmede belirtilen fiyattan düşük olabilir 

 

Borçlanma maliyetleri 
İnşa edilebilmesi veya satışa hazırlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varlık alımları veya yatırımları ile dolaysız 
olarak ilişkilendirilebilen ve inşaat veya üretim sırasında tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine 
eklenmektedir. Ancak varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesine yönelik faaliyetlere uzun süreli ara 
verilen dönemler boyunca oluşan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilir. Varlığın amaçlandığı şekilde 
kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin 
aktifleştirilmesine son verilir. Diğer borçlanma maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemlerde giderleştirilmektedir. 
 

Banka kredileri  
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem giderleri çıkarıldıktan sonraki değerleri ile kaydedilir. Finansal 
giderler (geri ödeme esnasındaki primler dâhil) tahakkuk esasından muhasebeleştirilir ve vadesinde ödenmeyen finansal 
giderler kredi borcuna ilave edilir. 
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İl şk l  taraflar 
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle ilişkili olan kişi veya işletmedir. 
 

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

Söz konusu kişinin, 
 

(i)  raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  
(ii)  raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 
(iii)  raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

durumunda.  
 

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

(i)  İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve 
diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

(ii)  İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı 
olması halinde. 

(iii)  Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 
(iv)  İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin 

iştiraki olması halinde. 
(v)  İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin 

olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin 
böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. 

(vi)  İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde. 
(vii)  (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu 

işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. 
 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir 
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine 
girilebilir. 
 
Vergilendirme 
Vergi gideri / (geliri) cari dönem vergi giderinden / (gelirinden) ile ertelenmiş vergi giderinden / (gelirinden) oluşmaktadır. 
Kurumlar Vergisi yükümlülüğü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak 
düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi göz önünde bulundurulmuştur. 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından 
(ileride vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi oranı üzerinden 
hesaplanmaktadır. 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması 
beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki veriler 
ışığında gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır. 
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Çalışanlara sağlanan faydalar  
 

a) Kıdem tazminatı karşılığı 
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle 
istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi 
itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri 
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda 
yansıtılmıştır. 
 

b)  İzin karşılığı  
Biriken ücretli izinler; mevcut döneme ilişkin hakların bütünüyle kullanılmaması halinde geleceğe taşınan ve gelecek dönem 
içerisinde kullanılabilen izinlerdir. Bu izinler giydirilmiş (diğer bir ifade ile çalışanlar,  işten ayrılmaları halinde kullanmamış 
oldukları haklarına ilişkin nakit ödeme yapılmasını talep etme hakkına sahiplerdir)olabileceği gibi,kazanılmamış 
/giydirilmemiş (diğer bir ifade ile çalışanlar, işten ayrılmaları halinde kullanmamış oldukları haklarına ilişkin olarak nakit 
ödeme yapılmasını talep etme hakkına sahip değillerdir) de olabilir. Çalışanlar, gelecekteki ücretli izin haklarını arttıran 
hizmetlerde bulundukça işletme açısından bir yükümlülük doğar. Çalışanların birikmiş kazanılmamış haklarını kullanmadan 
işten ayrılabilme olasılığı ilgili yükümlülüğün ölçüm şeklini etkilemesine rağmen, ücretli izinler kazanılmamış dahi olsalar, 
işletme açısından bir yükümlülük mevcuttur ve finansal tablolara yansıtılmıştır. 
 

Karşılıklar 
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün 
bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması 
ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. 
 

Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler 
Taahhüt ve muhtemel yükümlülük doğuran  şlemler, gerçekleşmes  gelecekte b r veya b rden fazla olayın net ces ne bağlı 
durumları  fade etmekted r. Dolayısıyla, bazı  şlemler  ler de doğması muhtemel zarar, r sk veya bel rs zl k taşımaları açısından 
b lanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmes  muhtemel mükellef yetler veya oluşacak zararlar  ç n b r 
tahm n yapılması durumunda, bu yükümlülükler g der ve borç olarak kabul ed lmekted r. Gerçekleşmes  muhtemel gel rler, 
gerçekleşmen n  mkân dah l nde olduğu durumda gel rlere yansıtılmaktadır. 
 

Ticari alacaklar / borçlar 
Doğrudan bir borçluya/alıcıya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar, etkin faiz 
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli 
ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.  
 

Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı 
ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün 
tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dâhil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari 
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra 
oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 
 

Nakit ve nakit benzerleri 
Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek 
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
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DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

   30.06.2020 31.12.2019 
   
Kasa -- -- 
Bankalar   
 - Vadesiz mevduat 5.036.194 167.347 
- Bloke mevduat 324.746 8.274.414 
    
 5.360.940 8.441.761 

 
 
DİPNOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR 
 
Kısa vadeli finansal borçlar   
-EURO -- 30.452.747 
-TL -- 1.468.181 

   

  -- 31.920.928 
 
 
Uzun vadeli finansal borçlar   
-EURO 21.762.788 -- 
-TL 1.612.686 -- 

   

  23.375.474 -- 
 
Ş rket  le Türk ye Kalkınma Bankası A.Ş. arasındak  Ankara 30. İcra Müdürlüğü 2016/21938 esas sayılı dosyası  le başlatılan 
 cra tak b ne ve y ne tak be vak   t razın  ptal  amacıyla  kame ed len Ankara 3. Asl ye T caret Mahkemes n n 2017/42 esas 
2019/783 karar sayılı dava dosyasına konu kred  borçlarının tasf yes  hususunda 12.03.2020 tar h nde Borç Tasf ye Protokolü 
yapılmıştır. 
 

12.03.2020 tar h nde Borç Tasf ye Protokolü’ne göre Ş rket’ n 30.06.2020 tar h nde sona erecek b lanço tar h   t barıyla 
2.823.330 Euro (21.762.788 TL)  le 1.612.686 TL (toplam 23.375.474 TL) kred  anaparasının aylık ve yıllık b r ödeme 
planı olmadan anapara borcunun en geç 31.12.2033 tar h ne kadar, fa zler n n  se 31.12.2037 tar h ne kadar ödenmes  
konusunda anlaşılmıştır (d pnot 17). 
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Ş rket’ n kısa ve uzun vadel  toplam banka kred ler n n ödeme planı aşağıdak  g b d r: 
 

 ABD$ EURO TL 
TL  

 eşdeğeri 
     
30.06.2020     
Bir yılı geçmeyen -- -- -- -- 
Bir yıldan uzun -- 2.823.330 1.612.686 23.375.474 
     
Toplam banka kredileri -- 2.823.330 1.612.686 23.375.474 

 
 

 ABD$ EURO TL 
TL  

 eşdeğeri 
     
31.12.2019     
Bir yılı geçmeyen -- 4.578.947 1.468.182 31.920.928 
     
Toplam banka kredileri -- 4.578.947 1.468.182 31.920.928 

 
 
DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR 
 
 30.06.2020 31.12.2019 
   
Kısa vadeli ticari alacaklar   
Cari hesap alacakları   
 - Gelir tahakkukları 391.498 209.053 

 
 
DİPNOT 7 - TİCARİ BORÇLAR 
 
Kısa vadeli ticari borçlar   
Cari hesap borçları   
 - İlişkili olmayan taraflara 46.103 49.156 
Elektrik gider tahakkuku 25.880 31.280 
    
  71.983 80.436 

 
 
DİPNOT 8 – DİĞER ALACAKLAR 
 
 
Kısa vadeli diğer alacaklar   
Verilen depozito ve teminatlar 41.289 41.289 

 
 
 
Uzun vadeli diğer alacaklar   
Verilen depozito ve teminatlar 156.297 156.297 
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DİPNOT 9 – KISA VADELİ KARŞILIKLAR 

 30.06.2020 31.12.2019 
   
Diğer kısa vadeli karşılıklar   
 İzin karşılığı 15.022 434 
 Dava karşılığı 54.767 193.179 
   
 69.789 193.613 

 
 
 
DİPNOT 10 – DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Devreden KDV -- 1.659 
İş avansları 4.547 51.128 
   
Diğer varlıklar 4.547 52.787 

 
 

   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 41.672 -- 
Ödenecek vergi ve fonlar 732.501 211.631 
Diğer yükümlülükler 239 150 
   
Diğer yükümlülükler 774.412 211.781 
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DİPNOT 11 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

 01.01.2020 İlaveler Çıkışlar 
Sabit kıymet 
değerlemesi 30.06.2020 

      
Maliyet      
Binalar 4.385.272 -- -- 529.596 4.914.868 
Makine, tesis ve cihazlar 61.282.135 46.676 -- 2.466.001 63.794.812 
Döşeme ve demirbaşlar 55.479 -- -- (15.159) 40.320 
       
  65.722.886 46.676 -- 2.980.438 68.750.000 
Birikmiş amortisman (-)      
Binalar 274.295 61.190 -- (335.485) -- 
Makine, tesis ve cihazlar 1.691.843 1.693.497 -- (3.385.340) -- 
Döşeme ve demirbaşlar 16.755 2.434 -- (19.189) -- 
       
 1.982.893 1.757.121 -- (3.740.014) -- 
      
Net kayıtlı değer 63.739.993    68.750.000 

 
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin 01.06.2020 tarih 2020-ÖZEL-766 sayılı değerleme raporuna istinaden Şirket’in 
binalarının, makine, tesis ve cihazları, döşeme ve demirbaşlarının rayiç bedelleri sırasıyla 4.914.868 TL, 63.794.812 TL ve 
40.320 TL olarak belirlenmiştir. 672.045 TL ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra kalan 6.048.407 TL’si özkaynaklar 
içerisinde bulunan  “Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu” hesabına yansıtılmıştır. 
 
 

 01.01.2019 İlaveler Çıkışlar 

Sabit 
kıymet 

değerlemesi  30.06.2019 
      
Maliyet      
Binalar 3.054.496 -- -- 1.330.776 4.385.272 
Makine, tesis ve cihazlar 45.696.387 -- -- 15.538.021 61.234.408 
Döşeme ve demirbaşlar 39.576 -- -- 744 40.320 
         
  48.790.459 -- -- 16.869.541 65.660.000 
Birikmiş amortisman      
Binalar 170.484 42.621 -- (213.105) -- 
Makine, tesis ve cihazlar 3.601.965 914.558 -- (4.516.523) -- 
Döşeme ve demirbaşlar 13.509 812 -- (14.321) -- 
       
 3.785.958 957.991 -- (4.743.949) -- 
      
Net kayıtlı değer 45.004.501    65.660.000 
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DİPNOT 12 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 01.01.2020 İlaveler Çıkışlar 30.06.2020 
     
Maliyet     
Haklar 22.554 -- -- 22.554 
     
 22.554   22.554 
Birikmiş itfa payları (-)     
Haklar 9.748 1.423 -- 11.171 
     
Net kayıtlı değeri 12.806   11.383 

 

  01.01.2019 İlaveler Çıkışlar 30.06.2019 
     
Maliyet     
Haklar 22.554 -- -- 22.554 
     
 22.554 -- -- 22.554 
Birikmiş itfa payları     
Haklar 8.325 711 -- 9.036 
     
Net kayıtlı değeri 14.229   13.518 

 
 
DİPNOT 13 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 

 30.06.2020 31.12.2019 
   
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler   
Verilen avanslar 21.510 17.449 
Peşin ödenen giderler 22.498 666 
   
  44.008 18.115 

 
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler   
Peşin ödenmiş giderler 7.429 7.562 
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DİPNOT 14 – DİĞER BORÇLAR 
 
 30.06.2020 31.12.2019 
Diğer kısa vadeli borçlar   
Ortaklara borçlar, dipnot 24.a 102.576 151.106 
Diğer çeşitli borçlar 756 756 
   

  103.332 151.862 
 
Diğer uzun vadeli borçlar   
Diğer çeşitli borçlar (*) 3.854.100 -- 

 
(*) İlgili borç finansal borç niteliğinde olup, kredilerin yapılandırılması amacıyla temin edilmiştir. İlgili borcun vadesi 
28.07.2021 tarihinde başlayıp, 28 eşit taksitle 28.10.2023 tarihinde ödemeler son bulacaktır, İlgili borcun yıllık faiz oranı 
%2,5’tir. 
 
DİPNOT 15 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 
 
Personele borçlar 26.249 39.608 
Huzur hakkı tahakkukları 134.500 137.700 
   
  160.749 177.308 

 
 
DİPNOT 16 – PAY BAŞINA KAZANÇ 
 

  
01.01-  

30.06.2020 
01.01-  

30.06.2019 
01.04- 

30.06.2020 
01.04- 

30.06.2019 
     
Pay başına kazanç :     
Net dönem karı/(zararı) (292.147) 2.988.263 872.317 2.393.737 
Çıkarılmış hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 
     
Pay Başına Kazanç / (kayıp) – TL, tam (0,0172) 0,1758 0,0513 0,1408 
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DİPNOT 17 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

a. Teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”) 

 30.06.2020  31.12.2019 

  ABD $ EURO TL  
TL  

eşdeğeri ABD $ EURO TL  
TL  

eşdeğeri 
         
A. Kendi tüzel 
kişiliği adına 
vermiş  

-- 3.237.361 2.430.166 27.384.392 665.681 16.931.553 36.304.350 152.863.614 

         
   - ABD$ -- -- -- -- 665.681 -- -- 3.954.278 
   -EURO -- 3.237.361 -- 24.954.226 -- 16.931.553 -- 112.604.986 
   -TL -- -- 2.430.166 2.430.166 -- -- 36.304.350 36.304.350 
         
B. Tam 
konsolidasyon 
kapsamında 
dâhil edilen 
ortaklıklar lehine 
vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam 
tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 
C.Olağan ticari 
faaliyetlerinin 
yürütülmesi 
amacıyla diğer 
3. kişilerin 
borcunu temin 
amacıyla vermiş 
olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 
         
D. Diğer verilen 
TRİ’lerin toplam 
tutarı 

 

-- -- -- 

 

-- -- -- 
         
i. Ana ortak 
lehine vermiş 
olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 
ii. B ve C 
maddeleri 
kapsamına 
girmeyen diğer 
grup şirketleri 
lehine vermiş 
olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 
iii. C maddesi 
kapsamına 
girmeyen 3. 
kişiler lehine 
vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam 
tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 
         
Toplam -- 3.237.361 2.430.166 27.384.392 665.681 16.931.553 36.304.350 152.863.614 
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Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30.06.2020 tarihi itibariyle %0’dır (31.12.2019: %0). 
  
Şirket’in 24 Kasım 2015 tarihinde Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. ile imzalanan 40.000.000 TL tutarındaki Alacak Temliki 
sözleşmesi ve 40.000.000 TL tutarında Ticari İşletme Rehni, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Türkiye Kalkınma Yatırım 
Bankası A.Ş.'nın kendi aralarında yaptıkları görüşmeler ve yapmış oldukları anlaşma sonrasında, Müflis Asya Katılım Bankası 
A.Ş. tarafından Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir. 
  
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş’ ye devredilen 24 Kasım 2015 tarihli 40.000.000 TL tutarındaki temliknamenin 30.06.2020 
tarihi itibariyle kalan alacak tutarı 23.605.134 TL’dir. 
  
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından Şirket aleyhine açılan dava (4.721.642 EUR+ 1.673.249 TL) 24.10.2019 tarihinde 
sonuçlanmıştır. Şirket ilgili mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurmuştur. Fakat Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile 
arasında imzalanmış olan Borç Tasfiye Protokolü hükümleri çerçevesinde bu davadan feragat etmiştir. Protokol öncesinde 
1.550.000 EURO ve protokol sonrasında 284.521 EURO ödenmiş, kalan 2.823.330 EURO ve 1.612.686 TL kredi anapara 
borcunu 31.12.2033 tarihine kadar, bu kredilere ilişkin faiz ve diğer tüm feriler ile birlikte tüm borcu en geç 31.12.2037 tarihine 
kadar Banka’ya ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan etmiştir. 
  
Şirket avukatlarından temin edilen bilgiye göre; Şirket’in Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu Genel 
Kredi Sözleşmesi uyarınca kullanılan kredinin ödemelerinde yaşanan güçlük sebebiyle Şirket’in talebi üzerine kredi 
ödemelerinin yapılandırılması için görüşmeler başlamış banka tarafından yeni ödeme planı sunulmuş, 29.08.2016 tarihinde e-
posta yoluyla gönderilen imzalı dokümanlar ve masraf ödemesi ile birlikte yapılandırma gerçekleşmiştir. Yapılandırma 
çerçevesinde 06.01.2017 tarihinden itibaren taksitler halinde ödeme yapılması hususunda banka ile anlaşılmıştır. Ancak banka 
borcun tamamını (519.013 Euro) 26.12.2016 tarihinde tahsil etmiştir. 
  
Kredilerin ilgili vadelerde tahsil edilmemesi nedeniyle 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye vadesi 
gelmemiş olan 513.019 Euro tutarındaki finansal borcun kendilerine iadesi için 27.01.2017 tarihinde ilgili finansal kuruluşa 
ihtarname gönderilmiştir. Şirket avukatından 29.04.2020 tarihinde temin edilen dava durum raporuna göre 21.05.2019 tarihli 
duruşmada bilirkişi raporu yetersiz bulunmuş ve eksiklerin tamamlanmasının ardından dosyanın bilirkişiye tevdiine karar 
verilmiştir. Fakat 21.04.2020 tarihinde görülecek son duruşma COVİD 19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ileri 
bir tarihe ertelenmiştir. 
  
Şirket’in 30.06.2020 itibariyle aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü takip ve davaların toplamı 54.767 TL 
(31.12.2019: 193.179)’ dir. 
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DİPNOT 18 – KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında uzun vadeli karşılıklar 
 
 30.06.2020 31.12.2019 
   
Kıdem tazminatı karşılığı 95.120 80.112 

 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona 
erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981 tarih, 2422 sayılı ve 25.08.1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı 
maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme 
yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 

Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle 
ödenecek kıdem tazminatı, 30.06.2020 tarihi itibariyle 7.117,17 TL/yıl tavanına tabidir (31.12.2019: 6.379,86 TL/yıl).  
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.  
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü 
değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda 
planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:  
 

Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan 
iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 31.12.2019 tarihi itibariyle, 
ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri 
tahmin edilerek hesaplanır. 30.06.2020 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %5,21 (31.12.2019: %5) reel iskonto oranı ile 
hesaplanmıştır. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  01.01.-  
30.06.2020 

01.01.-  
30.06.2019 

   
Açılış bakiyesi, 01.01 80.112 68.175 
Hizmet maliyeti 19.022 6.460 
Aktüeryal kazanç / kayıp (12.226) (25.550) 
Faiz gideri 8.212 17.726 
   
Kapanış bakiyesi, 30.06 95.120 66.811 

 
 
  



25 
 

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 
 İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

30.06.2020 TARİHİ İTİBARIYLA  
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR  

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

 

 
DİPNOT 19 – ÖZKAYNAKLAR 
 
a) Ödenmiş sermaye 
 
 Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) 

 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
     
Bayram Kınay %79,553 %79,553 13.524.000 13.524.000 
Emine Kınay Çetin %0,147 %0,147 25.000 25.000 
Tülay Er %0,147 %0,147 25.000 25.000 
Aysun Kınay Öngüç %0,147 %0,147 25.000 25.000 
Fatma Taşkan %0,006 %0,006 1.000 1.000 
Halka açık kısım %20,000 %20,000 3.400.000 3.400.000 
         

  %100,00 %100,00 17.000.000 17.000.000 
 
 
b) Paylara ilişkin primler/iskontolar 
 
Hisse senedi ihraç primleri 3.570.000 3.570.000 

 
 
c) Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları 
 
Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek özkaynaklara aktarılan değer artışları aşağıda gösterilmiştir; 
 
Maddi duran varlık değer artış fonu 48.575.206 42.526.799 
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DİPNOT 20- HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETLERİ 
 

  
01.01-  

30.06.2020 
01.01-  

30.06.2019 
01.04- 

30.06.2020 
01.04- 

30.06.2019 
     
Toplam satış – Miktar     
Elektrik – kwh 13.851.943 17.129.080 8.054.063 10.118.070 
      
 13.851.943 17.129.080 8.054.063 10.118.070 
Satış gelirleri – Tutar      
Elektrik satışı 6.706.750 7.150.702 4.057.910 4.376.722 
     
Hasılat 6.706.750 7.150.702 4.057.910 4.376.722 
     
Satışların maliyeti (-) (2.602.069) (1.632.115) (1.294.278) (836.534) 
     
Brüt kar  4.104.681 5.518.587 2.763.632 3.540.188 

 
 
 
DİPNOT 21 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri toplamıdır. 
 
 

Elektrik üretim maliyeti 569.839 386.857 279.503 193.104 
Amortisman giderleri 1.758.544 958.702 878.702 479.292 
İşçi ve personel giderleri 428.079 373.563 219.551 189.449 
Diğer 116.513 92.460 37.107 47.609 
     
 2.872.975 1.811.582 1.414.863 909.454 

 
 
DİPNOT 22 – FİNANSMAN GELİR VE GİDERLERİ 
 

     
Finansman gelirleri     
Kur farkı geliri 660.659 21.278 50.390 39 
Faiz gelirleri 1.724 3.572 760 1.820 

     
 662.383 24.850 51.150 1.859 

 
Finansman giderleri     
Kur farkı gideri 4.334.875 2.472.337 1.786.985 1.121.342 
Faiz giderleri 8.229 23.310 7 -- 
Kredi yapılandırma giderleri 694.216 -- -- -- 
Diğer 2.048 10.793 1.171 733 

     
 5.039.368 2.506.440 1.788.163 1.122.075 
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DİPNOT 23 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
a) Dönem karı verg  yükümlülüğü 

Türk ye’de, kurumlar verg s  oranı 1 Ocak 2018 tar h nden  t baren %22’d r.  

Kurumlar verg s  oranı kurumların t car  kazancına verg  yasaları gereğ nce  nd r m kabul ed lmeyen g derler n  lave ed lmes , 
verg  yasalarında yer alan  st sna ve  nd r mler n  nd r lmes  sonucu bulunacak verg  matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı 
takd rde başka b r verg  ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının temettü olarak;  

§ Gerçek k ş lere  
§ Gel r ve Kurumlar Verg s ’nden  st sna veya muaf gerçek ve tüzel k ş lere, 
§ Dar mükellef gerçek ve tüzel k ş lere,  
 

Dağıtılması hal nde %15 Gel r Verg s  Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye  laves  hal nde, kar dağıtımı sayılmaz ve 
stopaj uygulanmaz. 
 
Kurumlar üçer aylık mal  karları üzer nden %22 oranında geç c  verg  hesaplar ve o dönem   zleyen  k nc  ayın 14’üncü gününe 
kadar beyan ed p 17’nc  günü akşamına kadar öderler. Yıl  ç nde ödenen geç c  verg  o yıla a t olup  zleyen yıl ver lecek 
kurumlar verg s  beyannames  üzer nden hesaplanacak kurumlar verg s nden mahsup ed l r.  
 
En az  k  yıl süre  le elde tutulan  şt rak h sseler   le gayr menkuller n satışından doğan karların %75’ , Kurumlar Verg s  
Kanunu'nda öngörüldüğü şek lde sermayeye eklenmes  şartı  le verg den  st snadır. 
 
Türk verg  mevzuatına göre beyanname üzer nde göster len mal  zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından 
 nd r leb l rler. Ancak, mal  zararlar, geçm ş yıl karlarından mahsup ed lemez.  
Türk ye’de ödenecek verg ler konusunda verg  otor tes   le mutabakat sağlamak g b  b r uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar 
verg s  beyannameler  hesap dönem n n kapandığı ayı tak p eden dördüncü ayın 25’ nc  günü akşamına kadar bağlı bulunulan 
verg  da res ne ver l r. Bununla beraber, verg   ncelemes ne yetk l  makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını  nceleyeb l r 
ve hatalı  şlem tesp t ed l rse ödenecek verg  m ktarları değ şeb l r. 
 

Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 
 

  30.06.2020 31.12.2019 
   
Kurumlar vergisi karşılığı -- -- 
Peşin ödenen vergiler (-) -- -- 
    
Kurumlar vergisi karşılığı, net -- -- 
   
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net 5.583.060  5.042.295  
   
  5.583.060  5.042.295  
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b) Ertelenen vergi 
Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı 
değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici 
farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
 

Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları 
kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

 Ertelenmiş 
vergi varlıkları 

Ertelenmiş 
vergi yükümlülükleri Net 

  30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
       
Ertelenen vergi varlıkları / 
(yükümlülükleri)       

Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların kayıtlı değerleri ile       
vergi matrahları arasındaki net fark  -- -- 1.891.459 2.044.347 (1.891.459) (2.044.347) 
Kıdem tazminatı karşılığı 20.926 17.625 -- -- 20.926 17.625 
Ertelenmiş finansman geliri/ gideri -- -- -- -- -- -- 
Maddi duran varlık değerlemesi -- -- 3.727.879 3.055.834 (3.727.879) (3.055.834) 
Diğer 15.352 42.595 -- 2.334 15.352 40.261 
        
  36.278 60.220 5.619.338 5.102.515 (5.583.060) (5.042.295) 
       
Netleştirme (-) (36.278) (60.220) (36.278) (60.220) -- -- 
        
Net ertelenmiş vergi varlığı / 
(yükümlülüğü) -- -- 5.583.060 5.042.295 (5.583.060) (5.042.295) 

 

Ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
     01.01.-

30.06.2020 
     01.01.-

30.06.2019 
   
Dönem başı ertelenen vergi varlığı / (yükümlülüğü), net (5.042.295) (3.293.596) 
Dönem ertelenen vergi geliri 133.970 99.617 
Sabit kıymet değerlemeleri ertelenmiş vergi etkisi (672.045) (2.161.349) 
Aktüeryal kayıp kazanç ertelenmiş vergi etkisi (2.690) (5.621) 
   
Dönem sonu ertelenen vergi varlığı / (yükümlülüğü) , net (5.583.060) (5.360.949) 

 
 
DİPNOT 24 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
a) İlişkili taraflardan diğer borçlar 
 
 30.06.2020 31.12.2019 
Kısa vadeli diğer borçlar   
Bayram Kınay 102.576 151.106 

 
 

 
b) 30.06.2020 dönemi itibariyle bağımsız üyelere 9.600 TL huzur hakkı ödenmiş olup, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir 
ücret ya da huzur hakkı ödemesi olmamıştır (31.12.2019: 14.400 TL) 
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DİPNOT 25 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 
Döviz kuru riski  
Ş rket ağırlıklı olarak ABD$ ve EURO c ns nden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk L rası’na çevr lmes nden 
dolayı kur değ ş kl kler nden doğan döv z kur r sk ne maruz kalmaktadır. Bu r skler, döv z poz syonunun anal z ed lmes   le 
tak p ed lmekte ve sınırlandırılmaktadır.  
 
B lanço tar hler   t bar yle Ş rket’ n yabancı para varlıklar ve borçların döv z tutarı ve TL karşılıkları aşağıdak  g b d r: 
 

30.06.2020 USD EUR 
TL  

karşılığı 
1. Ticari alacaklar  -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka    
Hesapları dahil) 76.994 26 527.008 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  76.994 26 527.008 
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)  76.994 26 527.008 
10. Ticari Borçlar  -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -- -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  -- -- -- 
14. Ticari Borçlar  -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler  -- 2.823.330 21.762.788 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- 500.000 3.854.100 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  -- 3.323.330 25.616.888 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  -- 3.323.330 25.616.888 
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsindenTürev araçların    -- 
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- 
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Ürünlerin Tutarı -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Ürünlerin Tutarı -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)   
Pozisyonu (9-18+19) 76.994 (3.323.304) (25.089.880) 
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /   
(Yükümlülük) Pozisyonu 76.994 (3.323.304) (25.089.880) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)    -- 
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal   -- 
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- 
23. İhracat -- -- -- 
24. İthalat  -- -- -- 
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31.12.2019 USD EUR 
TL  

karşılığı 
1. Ticari alacaklar  -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka   -- 
Hesapları dahil) 76.994 1.114.042 7.866.407 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  76.994 1.114.042 7.866.407 
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)  76.994 1.114.042 7.866.407 
10. Ticari Borçlar  -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler  -- 4.578.947 30.452.747 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -- -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  -- 4.578.947 30.452.747 
14. Ticari Borçlar  -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  -- -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  -- 4.578.947 30.452.747 
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsindenTürev araçların    -- 
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- 
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Ürünlerin Tutarı -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Ürünlerin Tutarı -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)   
Pozisyonu (9-18+19) 76.994 (3.464.905) (22.586.340) 
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /   
(Yükümlülük) Pozisyonu 76.994 (3.464.905) (22.586.340) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)    -- 
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal   -- 
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- 
23. İhracat -- -- -- 
24. İthalat  -- -- -- 
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Döviz pozisyonu ile ilgili olarak duyarlılık testi aşağıdaki gibidir: 
 

 Kar / Zarar Özkaynaklar 

30.06.2020 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın  

değer 
kaybetmesi 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın  

değer 
kaybetmesi 

     
ABD$'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
ABD$ net varlık / yükümlülüğü 52.681 (52.681) 52.681 (52.681) 
ABD$ riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
      
ABD$ net etki 52.681 (52.681) 52.681 (52.681) 
     
EURO'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
EURO net varlık / yükümlülüğü (2.561.669) 2.561.669 (2.561.669) 2.561.669 
EURO riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
      
EURO net etki (2.561.669) 2.561.669 (2.561.669) 2.561.669 
     
Toplam etki (2.508.988) 2.508.988 (2.508.988) 2.508.988 

 
 

 Kar / Zarar Özkaynaklar 

31.12.2019 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın  

değer 
kaybetmesi 

Yabancı 
paranın  

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın  

değer 
kaybetmesi 

     
ABD$'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
ABD$ net varlık / yükümlülüğü 45.736 (45.736) 45.736 (45.736) 
ABD$ riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
      
ABD$ net etki 45.736 (45.736) 45.736 (45.736) 
     
EURO'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     
EURO net varlık / yükümlülüğü (2.304.370) 2.304.370 (2.304.370) 2.304.370 
EURO riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
      
EURO net etki (2.304.370) 2.304.370 (2.304.370) 2.304.370 
     
Toplam etki (2.258.634) 2.258.634 (2.258.634) 2.258.634 
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DİPNOT 26 – RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI OLAYLAR 
 

Rapor tarihi itibariyle, COVID-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” ilan edilmiştir. Söz konusu 
durumun tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finansal piyasalarında da olumsuzluk yaratması beklenmekte olup başta 
devlet otoriteleri tarafından uygulanan kontrol-koruma tedbirleri ve verilen/verilecek olan destekler yoluyla zararların en aza 
indirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Mevcut durumun ekonomik koşullarda ciddi bir daralmaya neden olacağı 
beklenmekle beraber bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, rapor tarihi itibarıyla Şirket’in faaliyetlerini 
etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. Şirket üretime aralıksız olarak devam etmektedir.  
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