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Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihi İtibariyle Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
-Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan
Ticari alacaklar
-İlişkili taraflardan
-İlişkili olmayan taraflardan
Diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan
Stoklar
Canlı varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Ara toplam
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar

5
15

6
10
12
14

Duran Varlıklar
Ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan
Diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Toplam Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

8

Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2018

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2017

180.893.207
--

16.105.510
39.510.526

-313.873.331
14.488.492
299.384.839
6.014.905
6.014.905
171.231.657
164.711.230
22.564.759
21.841.595
881.130.684
54.171.317
935.302.001

39.510.526
258.532.948
10.712.632
247.820.316
6.677.615
6.677.615
256.831.672
120.382.797
15.927.399
20.137.495
734.105.962
-734.105.962

6.569.570
6.569.570
276.166
276.166
522.392.501
3.345.657
3.345.657
5.150.027
25.800.442
563.534.363
1.498.836.364

--90.498
90.498
574.936.701
4.647.120
4.647.120
3.982.019
21.927.610
605.583.948
1.339.689.910

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihi İtibariyle Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe
tam olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2018

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2017

4
4
5
15

253.422.667
1.014.931
372.181.645
654.804
371.526.841
14.417.044
2.267.912
2.267.912
8.084.144
8.230.393
23.534.688
6.065.488
17.469.200
683.153.424

282.871.448
1.843.079
323.944.702
-323.944.702
11.292.322
2.687.782
2.687.782
8.271.467
4.753.647
19.471.975
10.474.393
8.997.582
655.136.422

4

50.000.000
5.310
5.310
3.840.078
1.760.829
25.039.618
25.039.618
46.083.549
126.729.384
809.882.808

---3.630.918
2.382.297
23.858.585
23.858.585
41.024.212
70.896.012
726.032.434

9
9

100.023.579
6.348.821

100.023.579
6.348.821

228.416.674

235.811.665

(3.855.507)
232.272.181

(1.330.183)
237.141.848

Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara
-İlişkili olmayan taraflara
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
-Diğer
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara
Devlet teşvik ve yardımları
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kayıpları
-Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler
-Yabancı para çevrim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Diğer yedekler
Geçmiş yıllar karları/(zararları)
Net dönem karı
Toplam Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar

9
9

127.288.788
127.288.788
15.190.838
5.611.290
161.582.627
44.490.939
688.953.556
1.498.836.364

88.859.552
88.859.552
15.190.838
5.611.290
(92.286.648)
254.098.379
613.657.476
1.339.689.910

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait
Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe
tam olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar

11
11

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi
Faaliyet Karı

13
13

Geçmemiş
1 Nisan-30
Haziran 2017

738.846.642
(607.780.920)
131.065.722

1.244.865.190
(953.216.324)
291.648.866

674.543.842
(501.532.121)
173.011.721

(31.523.127)
(76.652.963)
(344.120)
34.891.084
(49.776.144)
87.366.819

(16.647.431)
(37.454.462)
(189.365)
28.491.451
(37.769.536)
67.496.379

(27.804.070)
(84.136.545)
(216.058)
28.025.388
(31.025.069)
176.492.512

(13.986.638)
(42.634.999)
(105.044)
12.111.320
(12.777.576)
115.618.784

59.663
(3.736.948)

13.254
(3.736.948)

256.146
(704.218)

226.025
(318.511)

83.689.534

63.772.685

176.044.440

115.526.298

-(28.153.925)
(28.153.925)
55.535.609

(938.195)
(15.209.670)
(16.147.865)
47.624.820

58.080
(36.874.082)
(36.816.002)
139.228.438

58.080
(17.983.067)
(17.924.987)
97.601.311

(14.161.120)
3.116.450
44.490.939

(9.069.042)
(4.198.727)
34.357.051

(186.034)
(32.750.746)
106.291.658

(55.494)
(24.135.777)
73.410.040

-44.490.939

-34.357.051

-106.291.658

-73.410.040

0,445

0,343

1,063

0,734

0,445

0,343

1,063

0,734

2.817.199

Dönem Karının Dağılımı
-Kontrol gücü olmayan paylar
-Ana ortaklık payları
Pay Başına Kazanç
-Sürdürülen faaliyetlerden pay başına
kazanç
-Sürdürülen faaliyetlerden
sulandırılmış pay başına kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kayıpları
-Maddi duran varlık yeniden
değerleme artışları
-Yeniden değerleme vergi oranı
değişikliği ertelenmiş vergi etkisi
-Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Kar veya zarar olarak yeniden
sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim etkisi
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir

Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
1 Nisan-30
1 Ocak-30
Haziran 2018
Haziran 2017

1.334.610.745
(1.123.838.656)
210.772.089

14

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Finansman Gideri, Net (-)
Vergi Öncesi Dönem Karı
Vergi Gideri
-Dönem vergi gideri
-Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Net Dönem Karı

Geçmiş
1 Ocak-30
Haziran 2018

(7.394.991)

(1.046.590)

971.706

(3.156.655)

(1.308.238)

1.214.632

-13

(4.869.667)
631.331

Toplam Kapsamlı Gelir

--261.648

--(242.926)

4.032.317
-(633.260)

38.429.236
38.429.236
31.034.245

22.248.017
22.248.017
21.201.427

12.076.972
12.076.972
13.048.678

3.576.128
3.576.128
6.393.327

75.525.184

55.558.478

119.340.336

79.803.367

İlişikteki dipnotlar bu konsolide ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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(581.858)

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait
Özet Konsolide Özkaynaklar Hareket Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)

1 Ocak 2017 itibariyle
bakiye
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2017 itibariyle
bakiye

1 Ocak 2018 itibariyle
bakiye
TFRS 9'un ilk uygulanmasına
ilişkin düzeltme
1 Ocak 2018 itibariyle
düzeltilmiş bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2018 itibariyle
bakiye

Kar veya zararda
yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler ve giderler

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
ve giderler

Maddi
duran varlık
yeniden
değerleme
artışları

Yabancı para
çevrim farkları

Diğer
yedekler

Kardan ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kazançları

Geçmiş yıllar
karları/(zararları)

Geçmiş yıllar
karları
/(zararları)

Net dönem
karı

Toplam
özkaynaklar

15.109.034
81.804
--

(154.619.910)
62.333.261
--

62.415.065
(62.415.065)
106.291.658

323.834.601
-119.340.336

5.611.920

15.190.838

(92.286.649)

106.291.658

443.174.937

88.859.552

5.611.290

15.190.838

(92.286.649)

254.098.379

613.657.475

--

--

--

(229.103)

--

237.141.848
-(4.869.667)

88.859.552
-38.429.236

5.611.290
---

15.190.838
---

(92.515.752)
254.098.379
--

254.098.379
(254.098.379)
44.490.939

613.428.372
-75.525.184

232.272.181

127.288.788

5.611.290

15.190.838

161.582.627

44.490.939

688.953.556

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

100.023.579
---

6.348.821
---

(6.019.364)
-971.706

237.141.848
---

57.824.238
-12.076.972

5.611.290
---

100.023.579

6.348.821

(5.047.658)

237.141.848

69.901.210

100.023.579

6.348.821

(1.330.183)

237.141.848

--

--

--

100.023.579
---

6.348.821
---

(1.330.183)
-(2.525.324)

100.023.579

6.348.821

(3.855.507)

--

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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(229.103)

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait
Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe
tam olarak ifade edilmiştir.)

İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Değer Düşüklüğü /(İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü
(İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler İle İlgili
Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkı İle İlgili
Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
(Kazançlar) Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Finansal Yatırımlardaki Azalış/(Artış)
Ticari Alacaklardaki (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar İle İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış
(Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Vergi Ödemeleri
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akışları
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından
Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından
Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Alınan Faiz
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit

Dipnot

8-10
5
6

Bağımsız denetimden
Geçmemiş
Geçmemiş
1 Ocak1 Ocak30 Haziran 2018
30 Haziran 2017
44.490.939
44.490.939
87.268.793
67.310.810
3.936.196
144.414
54.834

106.291.658
106.291.658
96.578.311
48.466.827
(124.517)
(632.596)
487.897

3.736.948
4.062.713

20.182
2.914.677

854.741

13

--11.044.670

12.076.972
(22.141)
32.993.672

59.663
129.454.064
39.510.526
(58.524.396)
85.545.181
51.276.542

448.072
(4.915.931)
(17.428.517)
(77.524.928)
17.781.918
54.083.723

3.124.722
209.159
(2.852.207)
11.164.537
261.213.796
24.523.511
(4.279.605)
(9.273.044)
272.184.658

8.350.777
1.156.078
(430.874)
9.095.892
197.954.038
34.226.971
(843.385)
(284.761)
231.052.863

101.662

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT
AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/(Çıkışları)
Ödenen Faiz
Finansman Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ
ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
DÖNEMBAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

(175.251)

127.039

(11.719.260)
640.288.012
(684.000.668)
4.279.605
(51.050.649)

(17.968.363)
563.262.404
(604.430.912)
843.385
(58.166.447)

(30.276.929)
(24.523.511)
(54.800.440)

(101.886.604)
(34.226.971)
(136.113.575)

166.333.569

36.772.841

(1.545.872)
164.787.697
16.105.510
180.893.207

(6.651.168)
30.121.673
8.402.586
38.524.259

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe tam olarak
ifade edilmiştir.)

1

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii (“Şirket”) 1968’de Bandırma, Türkiye’de kurulmuştur.
Banvit’in hisselerinin %8,29’si (31 Aralık 2017: %8,29) Borsa İstanbul Anonim Şirketi (“BİST”)’de
işlem görmektedir.
Banvit’in fiili faaliyet konusu yem, damızlık yumurta, günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ile hindi
palazı, hindi eti kesimi ve pazarlamasıdır.
Bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Şirket ve bağlı ortaklıklarını (burada ve bundan sonra
birlikte “Grup” olarak, her bir şirket içinse “Grup Şirketi” olarak anılacaktır), kapsamaktadır.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklar
ve Şirket’in bunlara iştirak oranları aşağıda sunulduğu gibidir:
Kurulduğu
Ülke
Nutrinvestments B.V.
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim
Limited Şirketi (*)
(“Banvit Enerji”)
Banvit ME FZE (*)
Banvit Foods S.R.L. (*)

Hollanda

Başlıca
Faaliyetler
Holding
Şirketi

Türkiye
Birleşik Arap
Emirlikleri
Romanya

Enerji
Üretimi
Pazarlama ve
Satış
Üretim

İştirak Oranları
30 Haziran
31 Aralık
2018
2017
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
99,99%

(*) Sırasıyla Banvit Foods S.R.L. ve Banvit ME FZE Nutrinvestments B.V.’nin %99,99 ve %100 sahip
olduğu bağlı ortaklıklarıdır. Böylelikle, Banvit’in %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı olan
Nutrinvestment B.V.’nin %99,9 oranında sahip olduğu bağlı ortaklıkları olan Banvit Foods S.R.L. ve
%100 sahip olduğu bağlı ortaklığı Banvit ME FZE’de konsolidasyon kapsamında değerlendirilmiştir.
Şirket, şahıs ortaklara ait olan ve Banvit Food S.R.L. sermayesinin %0,0003’ünü temsil eden 62 adet
hisseyi devir almıştır. Şirket, Banvit Food S.R.L.’nin dolaylı yoldan %100 oranında ortağı olmuştur.
(*) Banvit’in bağlı ortaklıklarından Banvit Enerji’nin şahıslara ait 5.000 adet hissesi Banvit’e devredilmiş
olup devir işlemi 8 Aralık 2015 tarihinde 8963 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Banvit’in bağlı ortaklığı olan Nutrinvestments B.V., holding faaliyeti göstermek amacıyla Amsterdam,
Hollanda’da 18 Ağustos 1999’da Limited Şirket olarak kurulmuştur.
Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan Banvit Foods SRL, tahıl ve yem üretimi faaliyeti göstermek
amacıyla Otopeni, Romanya’da Ağustos 1999 tarihinde Limited Şirket olarak kurulmuştur.
Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan Agrafood SRL, kümes hayvanlarının ithalat ve ihracatı ve
üretimi faaliyetlerini göstermek amacıyla Otopeni, Romanya’da 26 Nisan 2004 tarihinde Limited Şirket
olarak kurulmuştur. Banvit Foods S.R.L. ve Agrafood S.R.L.’nin birleşme işlemleri Agrafood S.R.L’nin
altında 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Birleşme sonrasında Şirket’in unvanı Banvit Foods
S.R.L. olarak değiştirilmiştir.
Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan Banvit ME FZE, körfez ülkelerine Grup’un ürünlerinin
pazarlanması ve satışı hususunda faaliyet göstermek üzere, 16 Temmuz 2012 tarihinde Birleşik Arap
Emirlikleri’nde, Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde, serbest bölge şirketi olarak kurulmuştur.
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1

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)

Sırasıyla Banvit Foods S.R.L. ve Banvit ME FZE Nutrinvestments B.V.’nin %99,99 ve %100 sahip
olduğu bağlı ortaklıklarıdır. Böylelikle, Banvit’in %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı olan
Nutrinvestment B.V.’nin %99,9 oranında sahip olduğu bağlı ortaklıkları olan Banvit Foods S.R.L. ve
%100 sahip olduğu bağlı ortaklığı Banvit ME FZE’de konsolidasyon kapsamında değerlendirilmiştir.
Şirket, şahıs ortaklara ait olan ve Banvit Food S.R.L. sermayesinin %0,0003’ünü temsil eden 62 adet
hisseyi devir almıştır. Şirket, Banvit Food S.R.L.’nin dolaylı yoldan %100 oranında ortağı olmuştur.
Banvit’in bağlı ortaklığı Banvit Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan gerekli lisans alınarak,
enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,
işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya
kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla 14 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuş olup, 5 Haziran 2009
tarihinde ticaret sicile kaydı yapılmıştır. 25 Ekim 2010 tarihinde, Banvit Enerji’nin Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’na yapmış olduğu lisans başvurusu sonuçlanmış olup, 16 ay inşaat öncesi dönem ve
18 ay inşaat dönemi için olmak üzere, toplam 34 ay tesis tamamlama süresi ile 22 Şubat 2059 tarihine
kadar geçerli olmak üzere üretim lisansı verilmiştir. Ancak Banvit Enerji faaliyete geçmeden lisansı iptal
edildiği için 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarında sadece kuruluş işlemleri ile ilgili maliyetler
bulunmaktadır.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kategori bazında çalışan personel sayısı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2018
3.775
641
4.416

Mavi yakalı
Beyaz yakalı
Toplam çalışan sayısı

31 Aralık 2017
3.672
789
4.461

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:
Ömerli Mahallesi, Ömerli Sokak, No: 208
10202 Bandırma – Balıkesir / Türkiye

2

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar
TMS’ye uygunluk beyanı
Banvit ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklığı, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini
yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Yabancı ülkelerde
faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini faaliyette bulundukları
ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak hazırlamaktadırlar.
İlişikteki konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri II. 14.1 Numaralı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Grup, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ilişkin özet konsolide finansal
tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 ”Ara Dönem Finansal Raporlamaya uygun olarak
hazırlamıştır.
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2

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)

Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yılsonu konsolide finansal tablolarını içermesi gerekli
olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihli
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Grup’un 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu,
aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap döneme ait ara dönem özet konsolide kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosu, 9 Ağustos 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim
Kurulu adına imzalanmıştır. Genel Kurul’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
Ölçüm esasları
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır finansal varlıklar
dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. Tarihi maliyetin
belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. Finansal
tablolar, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren enflasyon etkilerinden arındırılmış tarihsel maliyet temeline
göre hazırlanmıştır.
Geçerli para birimi ve raporlama para birimi
Bu konsolide finansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden
sunulmuştur. Yurtdışı bağlı ortaklıkların işlevsel para birimleri ise aşağıdaki gibidir:
İşlevsel Para Birimi
Avro
Arap Emirlikleri Dirhemi (“AED”)
Romen Levi (“RON”)

Nutrinvestments B.V.
Banvit ME FZE
Banvit Foods S.R.L.

Geçerli para birimi TL olmayan şirketlerin finansal tabloları kendi geçerli para birimlerine göre
hazırlanmış olup, bu finansal tablolar TMS 21 (Kur Değişiminin Etkileri) uyarınca konsolidasyon amaçlı
olarak TL’ye çevrilmiştir. Grup, konsolide finansal tablolar ve dipnotların sunumu amacıyla raporlama
birimi olarak TL’yi belirlemiştir. Konsolide finansal tablolardaki kalemlerin ölçümü için seçilen para
birimi hariç bütün para birimleri yabancı para olarak ele alınmaktadır.
Yabancı para cinsinden işlemler, ilgili bağlı ortaklıkların geçerli para birimlerine işlemin gerçekleştiği
tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama
tarihindeki kurlardan geçerli para birimine çevrilmişlerdir. Parasal kalemlere ilişkin yabancı para çevrim
farkı kazancı veya zararı, dönem başındaki geçerli para birimi cinsinden hesaplanmış tutarın, dönem sonu
kurundan çevrilmiş tutarı ile arasındaki farkı ifade eder.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı
(“TMS 29”) uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tablolarının
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
Konsolidasyon esasları

Bağlı Ortaklıklar, Banvit’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
şirketteki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla veya (b) oy kullanma
hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve işletme politikaları
üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, finansal ve işletme politikalarını Banvit’in
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Şirket ile Bağlı Ortaklıklardaki ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özkaynakları dışındaki
bilanço kalemleri toplanır. Yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların
birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı elimine edilir.
Şirket ile Bağlı Ortaklıktaki payları Şirketteki finansal yatırımlar ve bağlı ortaklıklardaki Sermaye
hesabından karşılıklı olarak elimine edilir.
Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki
pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, Şirket’in Bağlı Ortaklıkların sermayesinde sahip olduğu
payların elde etme maliyeti, bu payların Bağlı Ortaklıklardaki gerçeğe uygun değere göre değerlenmiş
finansal durum tablosundaki özkaynağında temsil ettiği değerden mahsup edilir.
Konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıklar ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap
grubu kalemlerinden, Şirket ve Bağlı Ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide
finansal durum tablosunun özkaynak hesap grubunda ‘Kontrol Gücü Olmayan Paylar’ hesap grubu adıyla
gösterilir. Dipnot 1’deki tabloda verilen Bağlı Ortaklıklar konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon
yöntemiyle dahil edilmiştir. Şirket, şahıs ortaklara ait olan ve Banvit Food S.R.L.sermayesinin
%0,0003’ünü temsil eden 62 adet hisseyi devir almıştır. Şirket, Banvit Food S.R.L.’nin dolaylı yoldan
%100 oranında ortağı olmuştur. Böylelikle, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kontrol gücü olmayan paylar
bulunmamaktadır.
Şirket ve Bağlı Ortaklıkların birbirleri arasındaki satın alma ve satış işlemleri ve bu işlemlerden
kaynaklanan kar ve zararlar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda iptal edilir. Bahse
konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona tabi ortakların kendi aralarında alım-satıma konu olan
menkul kıymetler, stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, finansal duran varlıklar ve diğer
aktifler dahildir.
2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları haricinde, bu finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ve aynı tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarda uygulanan muhasebe
politikaları ile aynıdır.
Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin, Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine
ait finansal tablolarında da uygulanması beklenmektedir.
Grup, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TFRS 9 Finansal Araçlar’ı ilk kez uygulamıştır.
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir fakat
Grup’un muhasebe politikaları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
İlk uygulamada ilgili standardın etkisi aşağıdaki gibidir:
Finansal varlıklarda muhasebeleştirilen değer düşüklüğü kayıpları.
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2

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı)
TFRS 15 Müşteri sözleşmelerinden hasılat
TFRS 15, hasılatın ne zaman ve hangi tutarda muhasebeleştirileceğini belirlemek için kapsamlı bir
çerçeve oluşturmuştur. TMS 18 Hasılat, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri ve ilgili yorumların yerini almıştır.
Grup, TFRS 15'i ilk uygulama tarihinde (1 Ocak 2018) bu standardın başlangıçta uygulanmasının etkisini
muhasebeleştirmek için kümülatif etki yöntemini benimsemiştir. Buna göre 2017 için sunulan bilgiler
yeniden düzenlenmemiştir – diğer bir ifadeyle daha önce raporlandığı üzere TMS 18, TMS 11 ve ilgili
yorumlar’a göre sunulmuştur. Grup’un çeşitli mal ve hizmetlerine ilişkin önemli muhasebe politikalarının
detayları ve hasılat muhasebeleştirilme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.
Satış gelirleri
Grup’un malların satışından elde etmiş olduğu gelirler, müşterilerin ilgili malların veya hizmetlerin
kontrolünü elde ettiğinde hasılat olarak muhasebeleştirilir. Kontrolün devrinin zamanlamasının zamana
yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda mı gerçekleşeceği yönetimin muhakemesini gerektirir. Grup
satışlarda kontrolün aynı anda müşterilere devri suretiyle gerçekleştirildiğinden, satış anında hasılat
muhasebeleştirilmektedir.
TFRS 15' in, Grup’un satış gelirlerinin muhasebeleştirilmesi üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS 9 Finansal Araçlar
TFRS 9, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin
hükümleri düzenlemektedir. Bu standart TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
standardının yerini almıştır.
Muhasebeleştirme ve ölçme
Aşağıdaki tablo, TFRS 9'a geçişin, geçmiş yıl karları üzerindeki açılış bakiyeleri etkilerini vergiler
düşüldükten sonra kalan net tutarlar göstermek suretiyle özetlemektedir.
TFRS 9’u uygulamanın açılış
bakiyeleri üzerindeki etkisi
Geçmiş Yıl Karları
TFRS 9’a göre beklenen alacak zararlarının muhasebeleştirilmesi
Vergi

293.721
(64.618)

1 Ocak 2018 itibarıyla etki

229.103

Önemli yeni muhasebe politikalarının detayları ve önceki muhasebe politikalarındaki değişikliklerin
etkisi ve niteliği aşağıda belirtilmiştir.
i Finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü
TFRS 9, finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için TMS 39'daki mevcut hükümleri büyük
oranda korumaktadır. Ancak, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık, kredi ve alacaklar ile satılmaya
hazır finansal varlıklar için önceki TMS 39 sınıflama kategorileri kaldırılmıştır.
TFRS 9'un uygulanmasının Grup’un finansal borçları ve türev finansal araçları ile ilgili muhasebe
politikaları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS 9'un finansal varlıkların sınıflandırılması ve
ölçümü üzerindeki etkisi ise aşağıda belirtilmiştir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)
i Finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü (devamı)
TFRS 9'a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti
üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –
borçlanma araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları veya GUD
farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların
sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. Standart kapsamında saklı
türevlerin finansal varlıktan ayrılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir hibrid sözleşmenin bir bütün
olarak ne şekilde sınıflandırılacağı değerlendirilmelidir.
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:

•
Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini 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.
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.
Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara
alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında
yapılabilir. 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.
Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir.
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2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)
i) Finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü (devamı)
GUD farkı
kar/zarara
yansıtılarak
ölçülen finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
maliyeti
üzerinden ölçülen
finansal varlıklar
GUD farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılarak
ölçülen borçlanma
araçları
GUD farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılan
özkaynak araçları

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Herhangi bir
faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya
zararda muhasebeleştirilir.
Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden
ölçülür. İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır
(aşağıdaki (ii) 'ye bakınız).
Faiz gelirleri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda
muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan
kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Etkin faiz yöntemi
kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri
kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer kazanç ve kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar finansal durum tablosu dışı bırakıldığında daha
önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç veya kayıplar kâr veya zararda
yeniden sınıflandırılır.
Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Temettüler, açıkça
yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
Diğer net kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve kar veya zararda
yeniden sınıflandırılmazlar

1 Ocak 2018 tarihinde TFRS 9'un uygulanmasının finansal varlıkların defter değerlerine etkisi, aşağıda
daha detaylı olarak açıklandığı gibi sadece yeni değer düşüklüğü hükümlerinden kaynaklanmaktadır.
Aşağıdaki tablo ve ilişikteki notlar, TMS 39 kapsamındaki orijinal ölçüm kategorilerini ve Grup’un 1
Ocak 2018'deki finansal varlıklarının her bir sınıfı için TFRS 9’a göre yapılan yeni ölçüm kategorilerini
açıklamaktadır.

Finansal varlıklar
Ticari ve diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Nakit ve nakit benzerleri
Toplam finansal varlıklar

TMS 39’a göre
orjinal
sınıflandırma

TFRS 9’a göre
yeni
sınıflandırma

Kredi ve
alacaklar
Kredi ve
alacaklar
Kredi ve
alacaklar

İtfa edilmiş
maliyet
İtfa edilmiş
maliyet
İtfa edilmiş
maliyet

TMS 39’a göre
orjinal defter
değeri

TFRS 9’a göre
orjinal defter
değer

258.413.250

258.119.529

39.510.526

39.510.526

16.105.510
314.029.286

16.105.510
313.735.565

TMS 39'a göre kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan ticari ve diğer alacaklar artık itfa edilmiş
maliyetinden ölçülenlerde sınıflandırılmıştır. Bu alacaklar için değer düşüklüğü karşılığındaki 293.721
TL tutarındaki artış 1 Ocak 2018 tarihinde TFRS 9'a geçişte geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmiştir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)
ii) Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
TFRS 9’un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli TMS 39'daki “Gerçekleşmiş
Zarar” modelinin yerini almıştır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen
finansal varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma
araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır.
TFRS 9 uyarınca kredi zararları TMS 39'a göre daha erken muhasebeleştirilmektedir.
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden
oluşmaktadır.
TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür:
•
12 aylık BKZ’lar: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi
muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır ve
•
Ömür boyu BKZ’lar: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm
temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır.
Grup aşağıdaki 12 aylık BKZ olarak ölçülenler hariç olmak üzere, zarar karşılığını ömür boyu BKZ'lere
eşit olan tutar üzerinde ölçer:
•

Raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğu belirlenen borçlanma araçları ve

•
Diğer borçlanma araçları ve ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal aracın
beklenen ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadığı banka bakiyeleri.
Grup, ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu
BKZ’leri seçmiştir.
Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup
olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'larının tahmin edilmesinde, Grup beklenen erken ödemelerin
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan
elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Grup’un geçmiş kredi zararı
tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir.
Grup, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 30 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde
arttığını varsaymaktadır.
Grup, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır:
•
Grup tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın borçlunun
kredi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi.
Bir finansal aracın düşük kredi riskine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla işletme, iç kredi riski
derecelendirmelerini ya da düşük kredi riskinin küresel olarak kabul gören bir tanımıyla uyumlu olan ve
değerlendirilen finansal araçların türünü ve risklerini dikkate alan diğer metodolojileri kullanabilir.
BKZ’larının ölçüleceği azami süre, Grup’un kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)
ii) Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
BKZ’ların Ölçümü
BKZ’lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış
bir tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen kredi zararlarıdır
(örneğin, sözleşmeye istinaden işletmeye yapılan nakit girişleri ile işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit
akışları arasındaki farktır).
BKZ’lar finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir.
Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar
Her raporlama dönemi sonunda, Grup itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve GUD farkı
diğer kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını
değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir veya
birden fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi-değer düşüklüğüne uğramıştır.
Değer düşüklüğünün sunumu
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin zarar karşılıkları, varlıkların brüt defter
değerinden düşülür.
Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluşan
zarar karşılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer
kapsamlı gelire yansıtılır.
Sözleşme varlıklarını da içeren ticari ve diğer alacaklar ile ilgili değer düşüklükleri kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Sonuç olarak, Grup, TMS 39 kapsamında, 144.924 TL
tutarındaki değer düşüklüğü zararlarını “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler”den 30 Haziran 2018
tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yer
alan “ticari ve diğer alacaklardan kaynaklanan değer düşüklüğü zararı” olarak sınıflamıştır.
Yeni değer düşüklüğü modelinin etkisi
TFRS 9 değer düşüklüğü modeli kapsamındaki varlıklar için değer düşüklüğü zararlarının genel olarak
artması ve daha değişken hale gelmesi beklenmektedir. Grup, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TFRS 9'un
değer düşüklüğüne ilişkin hükümlerinin uygulanmasının aşağıdaki gibi ilave bir değer düşüklüğü karşılığı
ile sonuçlandığını belirlemiştir.
31 Aralık 2017 itibarıyla TMS 39’a göre zarar karşılığı
1 Ocak 2018 tarihinde muhasebeleştirilen ek değer düşüklüğü:
-31 Aralık 2017 itibarıyla ticari ve diğer alacaklar
1 Ocak 2018 ‘de TFRS 9’a göre zarar karşılığı
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2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)
ii) Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Ticari Alacaklar ve Sözleşme Varlıkları
Aşağıdaki analiz, TFRS 9'un uygulanmaya başlamasıyla ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin
BKZ'larının hesaplanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Grup, kullandığı modeli ve bu
BKZ’ların hesaplanmasında kullanılan varsayımların bir kısmını tahmin belirsizliğinin temel kaynakları
olarak ele almaktadır.
BKZ’ları son üç yılda gerçekleşen kredi zararları tecrübesine göre hesaplamıştır. Grup BKZ oran
hesaplamalarını toptan satış yaptığı müşterileri ve diğer müşterileri için ayrı ayrı gerçekleştirmiştir.
Her bir gruptaki riskler, kredi riski derecesi özellikleri esas alınarak toptan satış yapılan müşteriler için,
coğrafi bölge ve sektör gibi ortak kredi riskine göre; diğer müşteriler için ise temerrüt durumu, coğrafi
bölge, müşteri derecelendirmesi ve ürün çeşidine göre gruplandırılmıştır.
Aşağıdaki tablo, 1 Ocak 2018 itibarıyla toptan satış yapılan müşteriler için ticari alacaklar ve sözleşme
varlıkları için kredi riski ve BKZ’larına maruz kalma hakkında bilgi vermektedir.

Cari (vadesi geçmemiş)
Vadesi 1-30 gün geçenler
Vadesi 31–60 gün geçenler
Vadesi 61–90 gün geçenler
Vadesi 91–120 gün geçenler
Vadesi 121–150 gün geçenler
Vadesi 151–180 gün geçenler
Vadesi 181–360 gün geçenler
Vadesi +360 gün geçenler

Ağırlıklandırılmış
ortalama zarar oranı
0,002%
0,016%
0,146%
0,447%
0,946%
1,329%
1,755%
9,391%
100%

Brüt defter
değeri
121.458.949
11.990.126
4.831.362
257.624
94.323
60.940
690.291
55.229
262.053

Zarar
Karşılığı
2.579
1.890
7.046
1.153
893
810
12.111
5.186
262.053

139.700.897

293.721

Yukarıda açıklanan metodoloji, ara dönem raporlama dönemi sonunda da kullanılmıştır.
iii) Geçiş
Grup, sınıflandırma ve ölçüm (değer düşüklüğü dahil) gereklilikleri açısından önceki dönemler için
karşılaştırmalı bilgileri yeniden düzenlememe istisnasını kullanmıştır. TFRS 9'un uygulanmasından
kaynaklanan finansal varlıkların ve finansal borçların kayıtlı tutarlarındaki farklılıklar 1 Ocak 2018
itibariyle geçmiş yıl karları içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Buna göre 2017 yılı için sunulan bilgiler
genellikle TFRS 9’un göre değil, TMS 39’a göre hazırlanmıştır.
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2

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.3 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, Grup Yönetimi’nin muhasebe politikalarının uygulanmasını
ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin
ve varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili rakamlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleşebilir.
Tahmin ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden
kaynaklanan etkiler, cari dönemde veya bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır.
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
raporlama tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
- Grup, kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, enflasyon oranı ve çalışanların emeklilik
olasılığının tahmini için devir hızı oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal
hesaplamalar ile belirlemektedir. Bu planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar
önemli belirsizlikler içerir. Aktüeryal kazanç ve kayıplar, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
- Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Grup Yönetimi’nin ticari ve diğer
alacaklar tutarının hacmi, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine
dayanmaktadır.
- Grup’un varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Grup Yönetimi tarafından
belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. Grup, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini
faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Grup’un benzer varlıklarla ilgili
deneyimlerine dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Grup ayrıca piyasadaki değişimler veya
gelişmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunu da göz
önünde bulundurur. Grup, yeraltı ve yerüstü düzenlerini, binalarını ve makine, tesis ve cihazlarını daha
önce kullanmış olduğu maliyet yöntemi yerine bağımsız değerleme kuruluşları tarafından belirlenen
gerçeğe uygun değerinden binaların ve makinelerin müteakip birikmiş amortismanının indirilmesi
suretiyle bulunan değer üzerinden göstermekte olup,
- Stok değer düşüklüğü tespit edilirken stokların fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği
incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve
kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto
oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır.
-Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak
olan sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Grup
Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır.
-Vergi kuruluşları ile ilgili herhangi bir uzlaşmazlık olması durumunda, ilgili mercilerden karar gelene
kadar ya da yasal süreç sonuna kadar vergi hesaplama yöntemi tam olarak belirlenemeyen kalemler için
vergi gideri hesaplanması tahmin ve değerlendirmeler yapılmasını gerektirir.
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2

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.3 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar (devamı)

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinin bir parçası olarak, Grup operasyon sürdürülen her bir
ülke için gelir vergisini tahmin etmekle yükümlüdür. Bu süreç, cari vergi giderlerini, ertelenmiş gelir ve
raporlama amacıyla yapılan düzeltme işlemlerinden hesaplanan geçici zamanlama farklarının
değerlendirerek ertelenmiş vergi varlığını veya yükümlülüğünü tahmin etmeyi içermektedir. Grup
Yönetimi ertelenmiş vergi varlıklarının gelecekteki vergilendirilebilir gelirden tazmin edebileceği veya
indirebileceği durumlarda kaydeder. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının
sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu nedenle ertelenmiş vergi alacağının ayrılması, gelecek
dönemlerdeki finansal performansın tahmin edilmesine bağlıdır.
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti
Nakit ve nakit benzerleri
Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki nakit, banka
mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve
değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
Stoklar
Stoklar, maliyet değeri veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmiştir. Stokların maliyeti
tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, ağırlıklı ortalama yöntemi ile
belirlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde stokların gerçekleşmesi beklenen satış
bedelinden, yapılması gerekli tamamlama maliyeti ile satış giderlerinin indirilmesinden sonra kalan değeri
ifade eder.
Maddi duran varlıklar
Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmiştir. Arsa, binalar ve
makineler daha sonra bağımsız uzmanlarca değerlenip gerçeğe uygun değerine getirildikten sonra ilgili
bina ve makineler için amortisman düşülerek gösterilmiştir. Diğer bütün Maddi duran varlıklar, maliyet
bedellerinden birikmiş amortismanların, ve eğer varsa, değer düşüklüğünün indirilmesi suretiyle
gösterilmiştir. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortisman
hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da kar veya zarar tablosuna dahil edilmektedir. Yeniden
değerlenmiş varlıkların satılması durumunda, varlığın ait yeniden değerleme fon tutarı geçmiş yıllar
karlarına aktarılmaktadır.
Yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar ve makineler haricinde kalan bütün Maddi duran varlıkların 31 Aralık
2004 tarihi itibarıyla endekslenerek raporlama dönemindeki Türk Lirası’nın alım gücüne getirilmesinde
aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki alımlar nominal değerleriyle
gösterilmiştir. Maddi duran varlıklar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş tutarları
ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki alımların nominal değerleri üzerinden varlıkların tahmini faydalı
ömürleri esas alınmak suretiyle doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Maddi duran varlıklar (devamı)

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi
duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın
kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider
kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir
değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmekte ve kalan ekonomik ömrü boyunca
amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan taşınan değerdeki artışlar ilk olarak
özkaynak maddi duran varlık değer artışları hesabına ertelenmiş vergi etkisi düşülerek alacak olarak
kaydedilir. Yeniden değerleme yöntemine göre takip edilen maddi duran varlıkların yeniden değerleme
tutarına isabet eden birikmiş amortisman tutarı ilgili oldukları dönemlerde giderleştirilmektedir.
Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
Binalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve Demirbaşlar
Özel Maliyetler

15 – 50 yıl
15 – 25 yıl
2 – 15 yıl
4 - 5 yıl
3 – 15 yıl
5 – 15 yıl

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi
olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararı düşüldükten
sonraki net değeri ile belirtilir. Maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri olan 3-15 yıl boyunca
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay ve
değişikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı
incelenmektedir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Gelir vergisi işletme
birleşmeleri veya doğrudan özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilenler dışında kar veya
zararda muhasebeleştirilir.
Dönem vergisi
Dönem vergisi cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden beklenen vergi yükümlülüğü veya
alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili düzeltme kayıtlarını da içerir.
Raporlama dönemi sonu itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları
dikkate alınarak hesaplanır. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım bildirimlerinden
kaynaklanan vergi yükümlülüklerini de içerir.
Cari vergi varlığı ve yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi
matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda
meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmez:
•
Bir işletme birleşmesi olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilemeyen
bir işlem sonucu oluşan varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında ortaya çıkan geçici
farklar;
•
Öngörülebilir bir gelecekteki tersine dönmesi muhtemel olmayan ve Grup’un geri çevirim zamanını
kontrol edebildiği bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarıyla
ilgili geçici farklar; ve
•
Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan vergilendirilebilir geçici farklar.
Kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki
dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir kar elde edileceğinin
muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Vergilendirilebilir kar Grup’taki her
bir bağlı ortaklığa ait iş planlarına göre belirlenir. Ertelenmiş vergi varlıkları her raporlama tarihinde
gözden geçirilir ve ileriki dönemde vergiye tabi kar elde etmesinin muhtemel olması halinde bu tutarlarla
sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir.
Grup, ertelenmiş vergi borçlarını ve ertelenmiş vergi varlıklarını, varlıklarının defter değerlerini ne şekilde
geri kazanacağı veya borçlarını ne şekilde ödeyeceği ile ilgili raporlama dönemi sonundaki beklentilerinin
vergisel sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde ölçer.
Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar
sağlandığında yapılabilir.
Devlet teşvik ve yardımları
Devlet teşviki, işletmenin teşvikin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşvikin elde
edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.
Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği
dönemler boyunca sistematik şekilde kar veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri,
finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kar veya zararda muhasebeleştirilmek yerine,
kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmekte ve ilgili varlıkların
ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kar veya zarara yansıtılmaktadır.
Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet
gerektirmeksizin acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale
geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar

Kullanımına devam etmek yerine öncelikle elden çıkarılması muhtemel olan duran varlıklar veya varlık
ve yükümlülüklerden oluşan elden çıkarılacak varlık grubu satış veya dağıtım amaçlı olarak sınıflandırılır.
Böyle varlıklar veya elden çıkarılacak varlık grubu kayıtlı değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe
uygun değerinden düşük olanı ile ölçülür. Elden çıkarılacak varlık Grup’undaki değer düşüklüğü öncelikle
şerefiyeye tahsis edilir ve sonrasında Grup’un muhasebe politikalarına uygun olarak değerlenen stoklara,
finansal varlıklara, ertelenmiş vergi varlıklarına, çalışanlara sağlanan fayda varlıklarına, yatırım amaçlı
gayrimenkullere veya canlı varlıklara herhangi bir değer düşüklüğü zararının tahsis edilmemesi kaydıyla,
geriye kalan varlık ve yükümlülüklere oransal olarak tahsis edilir. Satış veya dağıtım amaçlı elde tutulan
duran varlıklar olarak ilk sınıflamanın yapıldığı tarihteki değer düşüklükleri ve daha sonraki ölçümlerdeki
kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Maddi olmayan duran varlıklar ve maddi duran varlıklar satış veya dağıtım amaçlı elde tutulan olarak
sınıflandıktan sonra amortismana veya itfaya tabi olmazlar. Buna ek olarak özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlarda özkaynak muhasebesine son verilir.
Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”)
uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda
muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması
durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve
belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için
yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın
ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Varlıklarda değer düşüklüğü

Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını.(sınırsız yararlı ömre sahip varlıklar için değer kaybının olduğuna dair bir gösterge olduğunda)
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. Geri kazanılabilir tutar
varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir
varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen
nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi
durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü
muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini
arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki dönemsel değişimler yatırım
faaliyetlerinden diğer gelir/gider grubu altında kaydedilmektedir.
Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Malların satışı
Grup’un ana ürün grupları için gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
• İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
Temettü ve faiz geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
(Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu
sürece) kayda alınır. Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği
ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansman gelirleri ve giderleri

Finansman gelirleri faiz gelirleri ve kur farkı gelirlerini içerir. Faiz geliri, etkin faiz yöntemi kullanılarak
tahakkuk esasına göre kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilir.
Finansal giderler, banka kredilerinin faiz giderleri, kredi işlem maliyetlerini, tahvillerin kupon ödemelerini,
finansal varlıklarla (ticari alacaklar dışındaki) ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüklerini içerir. Bir
varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz
oranı kullanılarak kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Ticari işlemlere ilişkin reeskont, vade farkı ve kur farkı gelir/giderleri, esas faaliyetlerden diğer gelir ve
giderlerde muhasebeleştirilmektedir.
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade eder.
Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri
kabul edilir ve vade süresince esas faaliyetlerden diğer gelirlere ve giderlere dahil edilirler.
Kur değişiminin etkileri
Yabancı para işlemler, Grup’un geçerli para birimine işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişlerdir.
Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan geçerli para
birimine çevrilmişlerdir. Parasal kalemlere ilişkin yabancı para çevirim farkı kazancı veya zararı, dönem
başındaki geçerli para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın etkin faiz oranı ve ödemelerin etkisi
düzeltilmesiyle dönem sonundaki yabancı para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın dönem sonu kurundan
çevrilmiş tutarı ile arasındaki farkı ifade eder.
Yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen parasal olmayan varlıklar ve
yükümlülükler, gerçeğe uygun değerin tespit edildiği tarihteki kurdan geçerli para birimine çevrilir.
Yabancı para cinsinden tarihi maliyetiyle ölçülen parasal olmayan kalemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki
kurdan çevrilmişlerdir.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların
maliyetine dahil edilen kur farkları,
• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe
politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden
kaynaklanan kur farkları.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Hisse başına kazanç/(kayıp)

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/(kayıp), dönem net karının/(zararının), dönem boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Finansal araçlar
Finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü
TFRS 9'a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti
üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –
borçlanma araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları veya GUD
farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların
sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. Standart kapsamında saklı
türevlerin finansal varlıktan ayrılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir hibrid sözleşmenin bir bütün
olarak ne şekilde sınıflandırılacağı değerlendirilmelidir.
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:

•
Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini 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.
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.
Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara
alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında
yapılabilir. 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.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansal araçlar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

TFRS 9’un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli TMS 39'daki “Gerçekleşmiş
Zarar” modelinin yerini almıştır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen
finansal varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma
araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır.
TFRS 9 uyarınca kredi zararları TMS 39'a göre daha erken muhasebeleştirilmektedir.
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden
oluşmaktadır.
TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür:
•
12 aylık BKZ’lar: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi
muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır ve
•
Ömür boyu BKZ’lar: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm
temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır.
Grup aşağıdaki 12 aylık BKZ olarak ölçülenler hariç olmak üzere, zarar karşılığını ömür boyu BKZ'lere
eşit olan tutar üzerinde ölçer:
•

Raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğu belirlenen borçlanma araçları ve

•
Diğer borçlanma araçları ve ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal aracın
beklenen ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadığı banka bakiyeleri.
Grup, ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu
BKZ’leri seçmiştir.
Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup
olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'larının tahmin edilmesinde, Grup beklenen erken ödemelerin etkileri
dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde
edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Grup’un geçmiş kredi zararı
tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir.
Grup, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır:
•
Grup tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın borçlunun kredi
yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi.
Bir finansal aracın düşük kredi riskine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla işletme, iç kredi riski
derecelendirmelerini ya da düşük kredi riskinin küresel olarak kabul gören bir tanımıyla uyumlu olan ve
değerlendirilen finansal araçların türünü ve risklerini dikkate alan diğer metodolojileri kullanabilir.
BKZ’larının ölçüleceği azami süre, Grup’un kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin
verilmekle birlikte Grup tarafından erken uygulanmayan yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra
konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 16 Kiralamalar
KGK tarafından TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 16 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Standart
kiralama işlemlerinin muhasebeleştirmesinin düzenlendiği mevcut UMS 17 “Kiralama İşlemleri”
Standardının, UFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” ve
UMS Yorum 15 “Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler” yorumlarının yerini almakta ve UMS 40 “Yatırım
Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. TFRS 16, kiracılar
açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve faaliyet kiralamasına ilişkin
yükümlülüklerin bilanço dışında izlenmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır.
Bunun yerine, tüm kiralamalar için mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı
tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiraya verenler için muhasebeleştirme mevcut
uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. TFRS 16, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olmakla birlikte TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”
standardını uygulamaya başlayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, TFRS 16’nın
uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler
KGK tarafından 24 Mayıs 2018'de gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal
tablolara nasıl yansıtılacağını belirlemek üzere TFRS Yorum 23 “Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin
Belirsizlikler” Yorumu yayımlanmıştır. Belirli bir işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl
uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir şirketin vergi işlemlerini kabul edip etmeyeceğine yönelik
belirsizlikler bulunabilir. TMS 12 "Gelir Vergileri", cari ve ertelenmiş verginin nasıl hesaplanacağına
açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin etkilerinin finansal tablolara nasıl
yansıtılacağına yönelik rehberlik sağlamamaktadır. TFRS Yorum 23, gelir vergilerinin
muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin belirsizliğin etkilerinin finansal tablolara nasıl
yansıtılacağını açıklığa kavuşturmak suretiyle TMS 12'de yer alan hükümlere ilave gereklilikler
getirmektedir. Bu Yorumun yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri
olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, TFRS Yorum 23’ün uygulanmasının
konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS 9’daki değişiklikler- Negatif Tazminata Yol Açan Erken Ödemeler
KGK tarafından Aralık 2017’de finansal araçların muhasebeleştirilmesine yönelik açıklık kazandırmak
üzere TFRS 9'un gerekliliklerini değiştirmiştir. Erken ödendiğinde negatif tazminata neden olan finansal
varlıklar, TFRS 9'un diğer ilgili gerekliliklerini karşılaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden
veya gerçeğe uygun değer farkları diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülebilir. TFRS 9 uyarınca,
sözleşmesi erken sona erdirildiğinde, henüz ödenmemiş anapara ve faiz tutarını büyük ölçüde yansıtan
'makul bir ilave bedel' ödenmesini gerektiren erken ödeme opsiyonu içeren finansal varlıklar bu kriteri
karşılamaktadır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, TFRS 9 değişikliğinin uygulanmasının
konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

TMS 28’deki değişiklikler- İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Dönemli Yatırımlar
KGK tarafından Aralık 2017’de iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlardan özkaynak yönteminin
uygulanmadığı diğer finansal araçların ölçümünde de TFRS 9’un uygulanması gerektiğine açıklık
getirmek üzere TMS 28’de değişiklik yapılmıştır. Bu yatırımlar, esasında, işletmenin iştiraklerdeki veya
iş ortaklıklarındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan uzun dönemli elde tutulan paylarıdır. Bir işletme,
TMS 28'in ilgili paragraflarını uygulamadan önce, bu tür uzun dönemli yatırımların ölçümünde TFRS 9'u
uygular. TFRS 9 uygulandığında, uzun vadeli yatırımların defter değerinde TMS 28'in uygulanmasından
kaynaklanan herhangi bir düzeltme yapılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. TMS 28’de yapılan bu
değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından
henüz yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’ndaki ("UFRS”) değişiklikler Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)
tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından
TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna
bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara
UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda
gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık iyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi
UFRS’deki iyileştirmeler
Halihazırda yürürlükte olan standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2015-2017
Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Grup’un konsolide
finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRS 3 Işletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar
UFRS 3 ve UFRS 11, işletme tanımını karşılayan müşterek bir operasyonda sahip olunan paylardaki
artışını nasıl muhasebeleştireceğine açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Müşterek taraflardan biri
kontrol gücünü elde ettiğinde, bu işlem aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi olarak dikkate
alınarak satın alan tarafın önceden sahip olduğu payı gerçeğe uygun değeriyle yeniden ölçmesi
gerekecektir. Taraflardan birinin müşterek kontrolü devam ettiğinde (ya da müşterek kontrolü elde
ettiğinde) daha önce sahip olunan payın yeniden ölçülmesi gerekmemektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri
UMS 12 temettülerden kaynaklanan gelir vergilerinin (özkaynak olarak sınıflandırılan finansal araçlara
yapılan ödemeler de dahil olmak üzere) işletmenin dağıtılabilir kar tutarını oluşturan işlemlerle tutarlı
olarak (örneğin; kâr veya zararda, diğer kapsamlı gelir unsurları içerisinde veya özkaynaklarda),
muhasebeleştirilmesini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri

UMS 23, finansman faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü durumlarda aktifleştirilebilir borçlanma
maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan genel amaçlı borçlanma havuzuna, halihazırda geliştirme
aşamasında olan veya inşaatı devam eden özellikli varlıkların finansmanı için doğrudan borçlanılan
tutarların dahil edilmemesi gerektiğine açıklık kazandırmak üzere değiştirilmiştir. Kullanıma veya satışa
hazır olan özellikli varlıkların – veya özellikli varlık kapsamına girmeyen herhangi bir varlığın finansmanı için direkt borçlanılan tutarlar ise genel amaçlı borçlanma havuzuna dahil edilmelidir.
UMS 19’daki değişiklikler-Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi
UMSK tarafından 7 Şubat 2018'de, Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi (UMS 19'daki Değişiklikler) başlıklı değişiklik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle, planda
yaşanan bir değişikliğin veya küçülmenin yanı sıra yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
muhasebeleştirilmesine açıklık getirilmektedir. Bir şirket bundan sonra dönemin hizmet maliyetini ve net
faiz maliyetini belirlemek için güncellenen cari aktüeryal varsayımları kullanacak ve plana ilişkin herhangi
bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde ortaya çıkan kazanç veya zararların hesaplanmasında varlık
tavanından kaynaklanan etkiyi dikkate almayacak olup, bu durumun etkileri diğer kapsamlı gelir içerisinde
ayrı olarak ele alınacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. UMS19’da yapılan bu değişikliğin
uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
Kavramsal Çerçeve (güncellenmiş)
Güncellenen Kavramsal Çerçeve UMSK tarafından 28 Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Kavramsal
Çerçeve; UMSK’ya yeni UFRS’leri geliştirirken finansal raporlamalarına rehberlik sağlayacak olan
temel çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kavramsal Çerçeve; standartların kavramsal olarak tutarlı olmasını
ve benzer işlemlerin aynı şekilde ele alınmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve böylece yatırımcılar, borç
verenler ve kredi veren diğer taraflar için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Kavramsal Çerçeve, şirketlere,
belirli bir işlem için herhangi bir UFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikaları
geliştirmelerine ve daha geniş bir biçimde, paydaşların bu standartları anlamalarına ve yorumlamalarına
yardımcı olmaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve ise önceki versiyonundan daha kapsamlı olup,
UMSK’ya standartların oluşturulmasında gerekli olan tüm araçların sağlanmasını amaçlamaktadır.
Güncellenen Kavramsal Çerçeve finansal raporlamanın amacından başlayarak sunum ve açıklamalara
kadar standart oluşturulmasının tüm yönlerini kapsamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve, belirli
bir işlem için herhangi bir UFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikalarını
geliştirmek için Kavramsal Çerçeve'yi kullanan şirketler için, erken uygulamaya izin verilmekle birlikte,
1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır.
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri
18 Mayıs 2017'de, UMSK tarafından UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta
sözleşmeleri için uluslararası geçerlilikte ilk standart olan UFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin
sigortacıların maruz kaldığı riskleri, kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını
kolaylaştıracaktır. UFRS 17, 2004 yılında geçici bir standart olarak getirilen UFRS 4'ün yerini almıştır.
UFRS 4, şirketlerin yerel muhasebe standartlarını kullanarak sigorta sözleşmelerinin
muhasebeleştirmelerine izin verdiğinden uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının
kullanılmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, yatırımcıların benzer şirketlerin finansal
performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

UFRS 17, tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve hem yatırımcılar hem
de sigorta şirketleri açısından UFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmektedir. Yeni
standarda göre, sigorta yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak
muhasebeleştirilecektir. Bu bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden finansal tablo kullanıcılarına daha
yararlı bilgiler sağlayacaktır. UFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan
raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. UFRS 17’nin
uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.

3

Bölümlere göre raporlama
Grup’un başlıca faaliyet konusu mamül piliç, ileri işlem ürünleri, yem, kırmızı et ve mamül hindi üretimi
ve satışıdır. Grup Yönetimi, Grup faaliyetlerini ana ürün grubu bazında ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetler
olarak takip etmektedir. Öte yandan, her bir ana ürün grubunda yer alan ürünlerin niteliği ve ekonomik
özellikleri, satış kanalları ile birlikte müşteri ihtiyaçları ve müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması,
Grup’un faaliyetlerini etkileyen mevzuatın aynı olmaları ve Banvit’in Türkiye dışındaki bağlı
ortaklıklarının faaliyetlerinin toplam faaliyetleri içinde önem arz etmemesi nedeniyle, finansal bilgiler
bölümlere göre raporlanmamıştır.

4

Finansal borçlanmalar
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018
253.422.667
1.014.931
254.437.598
50.000.000
50.000.000
304.437.598

Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
Uzun vadeli kredileri
Uzun vadeli finansal borçlanmalar
Toplam finansal borçlanmalar

31 Aralık 2017
282.871.448
1.843.079
284.714.527
--284.714.527

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Grup’un finansal borçlanlanmalar için vermiş olduğu rehin veya ipoteği
bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).
Grup’un tüm kredileri sabit faizlidir.

1 yıl içerisinde ödenecek
1 - 2 yıl içerisinde ödenecek
2 - 3 yıl içerisinde ödenecek
3 - 4 yıl içerisinde ödenecek
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Finansal borçlanmalar (devamı)

30 Haziran 2018 itibarıyla finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir:

Para Birimi
TL
TL

Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli banka kredileri
Toplam

30 Haziran 2018
TL Miktarı Faiz Oranı %
254.437.598 15,9%-21,4%
50.000.000
19,75%
304.437.598

31 Aralık 2017 itibarıyla finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir:

Para Birimi
TL
TL

Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşmüş kısmı
Toplam

31 Aralık 2017
TL Miktarı
Faiz Oranı %
282.871.448 15,85-17,18%
1.843.079
17,37%
284.714.527

30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık hesap dönemine ait finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akış hareketi aşağıdaki gibidir:

Finansal borçlanmalar

Finansal borçlanmalar

5

1 Ocak
2018

Nakit
işlemler

Nakit olmayan
işlemler

30 Haziran
2018

284.714.527
284.714.527

(30.276.929)
(30.276.929)

12.607
12.607

304.437.598
304.437.598

1 Ocak
2017

Nakit
işlemler

Nakit olmayan
işlemler

31 Aralık
2017

460.495.838
460.495.838

(101.886.604)
(101.886.604)

279.636
279.636

284.714.527
284.714.527

Ticari alacaklar ve borçlar
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018
306.076.636
14.488.492
5.720.791
(10.152.099)
(2.260.489)
313.873.331

Alıcılar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Vadeli çekler ve senetler
Şüpheli alacak karşılığı
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Toplam
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220.412.949
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Ticari alacaklar ve borçlar (devamı)

Şüpheli ticari alacak karşılığının 1 Ocak – 30 Haziran dönemlerine ait hareketleri aşağıdaki gibidir:
Açılış bakiyesi
TFRS 9'un ilk uygulamasına ilişkin düzeltme (*)
Dönem içi artış
İptal edilen karşılık
Kapanış bakiyesi

30 Haziran 2018
(10.007.685)
(293.721)
(144.924)
294.231

31 Aralık 2017
(10.517.150)
-(130.719)
640.184

(10.152.099)

(10.007.685)

(*) Grup 1 Ocak 2018 tarihinde TFRS 9 ’u uygulamıştır, seçilen geçiş yöntemine göre karşılaştırmalı
bakiyeler yeniden düzenlenmemiştir.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle senetli ve senetsiz alacaklara karşılık olarak alınan
teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
İpotekler
Toplam

30 Haziran 2018
68.531.745
41.432.665

31 Aralık 2017
67.105.318
41.529.665

109.964.410

108.634.983

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Ticari borçlar
Diğer ticari borçlar (*)
İlişkili taraflara ticari borçlar
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Toplam

30 Haziran 2018
358.033.974
16.280.495
654.804
(2.787.628)

31 Aralık 2017
312.123.509
14.838.905
-(3.017.712)

372.181.645

323.944.702

Ticari borçların vadesi 1 yıldan kısadır.
(*) 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla yer alan diğer ticari borçlar yetiştiricilere
ödenecek bakım ücreti gider karşılıklarından ve elektrik, su, doğalgaz gider karşılığı olan maliyet gider
karşılıklarından oluşmaktadır.

30
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Stoklar
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla stokların detayı aşağıdaki gibidir:

Mamüller
Hammaddeler ve yardımcı malzemeler
Yarı mamüller
Değer düşüklüğü karşılığı (*)

30 Haziran 2018
110.005.628
61.865.811
-(639.782)

31 Aralık 2017
173.835.979
82.268.914
1.311.727
(584.948)

171.231.657

256.831.672

Toplam

(*) 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, değer düşüklüğü karşılığı Grup’un stoklarında
bulunan hammadde ve mamüller için ayrılan değer düşüklüğü karşılığından oluşmaktadır.

7

Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler

Para
Birimi
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş
olduğu TRİ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil
edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu
TRİ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ'ler
D Diğer verilen TRİ'ler
Toplam

Avro
TL

TL

30 Haziran 2018
Yabancı
Para
Miktarı TL Miktarı

31 Aralık 2017
Yabancı
Para
TL
Miktarı
Miktarı

60.000
--

318.552
19.933.635

60.000
--

270.930
15.230.930

--

--

--

--

---

---

---

8.989.215
--

20.252.187

24.491.075

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
yüzde 0’dır (31 Aralık 2017: yüzde 0).
4 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, TC Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ana Ortaklık’ın
2016 dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyanları ile ilgili olarak vergi
incelemesine başlayacağını beyan etmiştir.. İnceleme süreci rapor tarihi itibarıyla başlamamıştır. Grup
yönetimi söz konusu incelemeye ilişkin muhtemel bir nakit çıkışı öngörmemektedir. Grup, 6736 Sayılı
Bazı Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yükümlü olduğu Vergi
Dairesine matrah arttırımı başvurusu yapmış olup söz konusu kanun kapsamında geriye yönelik vergi
incelemelerinden kaynaklı olası risklerin önüne geçmiştir.
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Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıkların 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 itibarıyla hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Arsalar ve Yeraltı Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Özel Maliyetler
Toplam
Birikmiş Amortisman
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
Net Defter Değeri

1 Ocak
2018

Girişler

Çıkışlar (-)

Çevrim
Farkı

Satılmaya hazır varlıklara
transfer (*)

30 Haziran
2018

109.133.845
190.633.220
641.006.515
7.424.936
22.288.240
3.154.608
37.854.209
1.011.495.573

60.521
500.230
9.053.697
40.549
472.312
1.473.804
16.635
11.617.748

--(134.102)
-(13.468)
--(147.570)

1.691.587
10.343.462
8.527.627
884.819
253.434
55.270
-21.756.199

(21.111.216)
(38.016.091)
(47.912.526)
-(297.278)
-(259.377)
(107.596.488)

89.774.737
163.460.821
610.541.211
8.350.304
22.703.240
4.683.682
37.611.467
937.125.462

(5.994.604)
(617.130)
(51.009.290) (3.652.199)
(329.329.209) (15.525.758)
(6.210.939)
(233.699)
(20.380.416)
(433.235)
(23.634.414) (1.230.346)
(436.558.872) (21.692.367)

--32.717
-13.192
-45.909

(2.443.849)
(3.494.436)
--(19.574)
(257.995)
(6.215.854)

2.071.069
10.585.468
36.765.330
-266.356
-49.688.223

(6.984.514)
(47.570.457)
(308.056.920)
(6.444.638)
(20.553.677)
(25.122.755)
(414.732.961)

57.908.265

522.392.501

574.936.701

(*) 20 Şubat 2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla, net defter değeri 57.908.265 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, satılmaya hazır
varlıklara transfer edilmiştir. Grup, bu maddi duran varlıklar için SPK tarafından değerleme yapma yetkisi verilmiş olan bir gayrimenkul
değerleme şirketlerinden değerleme raporu almış ve maddi duran varlıkları gerçeğe uygun değerinden göstermiştir. Değerleme raporu sonucuna
göre, değerlenen maddi duran varlıklar üzerinden 3.736.948 TL tutarında değer düşüklüğü hesaplanmıştır. (Dipnot 14)
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Maddi duran varlıklar (devamı)

Maliyet
Arsalar ve Yeraltı Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Özel Maliyetler
Toplam
Birikmiş Amortisman
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
Net Defter Değeri

1 Ocak
2017

Girişler

Çıkışlar (-)

Çevrim Farkı

Transfer

31 Aralık
2017

106.883.991
172.518.584
596.386.645
6.942.362
22.013.732
1.878.122
37.701.620
944.325.056

674.731
2.484.273
17.450.480
573.960
496.113
25.359.218
147.932
47.186.707

(20.216)
(13.890)
(274.215)
(737.043)
(226.573)
-(36.488)
(1.308.425)

1.595.339
9.557.348
8.145.001
645.657
4.968
1.302.777
41.145
21.292.235

-6.086.905
19.298.604
--(25.385.509)
---

109.133.845
190.633.220
641.006.515
7.424.936
22.288.240
3.154.608
37.854.209
1.011.495.573

(4.741.019)
(42.158.923)
(299.811.483)
(5.688.778)
(19.664.869)
(20.855.706)
(392.920.778)

(1.253.585)
(7.038.961)
(26.009.260)
(523.993)
(922.682)
(2.666.688)
(38.415.169)

-2.438
143.024
495.887
210.674
710
852.733

-(1.813.844)
(3.651.490)
(494.055)
(3.539)
(112.730)
(6.075.658)

--------

(5.994.604)
(51.009.290)
(329.329.209)
(6.210.939)
(20.380.416)
(23.634.414)
(436.558.872)

551.404.278

574.936.701
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9

Özkaynaklar
(a) Sermaye
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 TL (31 Aralık 2017: 1
TL) olan 100.023.579 adet (31 Aralık 2017: 100.023.579 adet) hisseden meydana gelmiştir. Farklı hisse
grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018
Hisse
Ortaklık
tutarı
payı %
Hissedarlar
TBQ Foods GmbH
Halka Açık
Toplam

91.731.624
8.291.955
100.023.579

Sermaye düzeltmesi farkı
Toplam

6.348.821
106.372.400

91,71
8,29
100,00

31 Aralık 2017
Hisse
Ortaklık
tutarı
payı %
91.731.624
8.291.955
100.023.579

91,71
8,29
100,00

6.348.821
106.372.400

Sermaye düzeltme farkları, ödenmiş sermayeye yapılan nakit ilavelerin, TL’nin 31 Aralık 2004 tarihi
itibarıyla satın alma gücüne göre enflasyon düzeltme etkisini ifade eder.
(b) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
TMS 19 (2011) standardının benimsenmesi sonucunda diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen
aktüeryal kazanç ve kayıplardan oluşmaktadır.
(c) Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Ana Ortaklık’ın ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla, Grup’un yasal
yedekler toplamı 15.190.838 TL’dir (31 Aralık 2017: 15.190.838 TL).
Yabancı para çevrim farkları
Yabancı para çevrim farkları, Grup’un yurtdışı bağlı ortaklıklarının özkaynak kalemlerinin TL’ye
çevriminden kaynaklanmaktadır.
Geçmiş yıl karları/(zararları)
Grup’un SPK Seri: XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlediği bilançosunda göstermiş olduğu geçmiş
yıllar karları 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 161.582.628 TL’dir (31 Aralık 2017 Zarar: 92.286.648
TL)
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Canlı varlıklar

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla 1 yılda itfa edilen damızlık tavuklar, damızlık
yarka sürüleri, broiler canlı tavuklar ve broiler canlı hindiler canlı varlıklar kalemi içerisinde
sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla canlı varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Broiler canlı tavuklar
Damızlık tavuklar
Yarka
Broiler canlı hindi
Toplam

30 Haziran 2018
80.098.215
42.588.224
29.757.595
12.267.196

31 Aralık 2017
48.641.488
37.525.554
25.419.475
8.796.280

164.711.230

120.382.797

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla broiler canlı tavukların hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
Broiler canlı tavuklar
Açılış bakiyesi
Doğum ve alımdan dolayı artışlar
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*)
Çıkışlar
Kapanış bakiyesi

30 Haziran 2018
48.641.488
108.375.524
488.961.165
(565.879.962)
80.098.215

31 Aralık 2017
43.769.467
179.006.148
828.903.329
(1.003.037.456)
48.461.488

(*) Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve
bakım maliyetlerini kapsamaktadır.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla broiler canlı hindilerin hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
Broiler canlı hindi
Açılış bakiyesi
Girişler
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*)
Çıkışlar
Kapanış bakiyesi

30 Haziran 2018
8.796.280
7.393.029
26.094.599
(30.016.712)

31 Aralık 2017
5.628.106
13.879.380
40.121.849
(50.833.055)

12.267.196

8.796.280

(*) Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve
bakım maliyetlerini kapsamaktadır.
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10 Canlı varlıklar (devamı)

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla damızlık yarka sürülerinin hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
Yarka
Açılış bakiyesi
Girişler
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*)
Transfer
Kapanış bakiyesi

30 Haziran 2018
25.419.475
30.487.564
18.241.894
(44.391.338)
29.757.595

31 Aralık 2017
21.218.026
30.321.837
25.656.062
(51.776.450)
25.419.475

(*) Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve
bakım maliyetlerini kapsamaktadır.
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2018
Girişler
Damızlık yarkalardan transferler
Çıkışlar
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran 2018

30 Haziran 2018
Birikmiş
Maliyet
amortisman
72.855.438
(35.329.884)
4.446.892
(44.608.389)
44.391.338
-(39.032.956)
39.032.956
832.829
-83.493.541
(40.905.317)

Net defter
değeri
37.525.554
(40.161.497)
44.391.338
-832.829
42.588.224

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2017
Girişler
Damızlık yarkalardan transferler
Çıkışlar
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık 2017

Maliyet
61.726.892
10.453.572
72.668.365
(73.611.734)
1.618.343
72.855.438
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31 Aralık 2017
Birikmiş
amortisman
(32.340.895)
(71.845.196)
-69.285.491
(429.284)
(35.329.884)

Net defter
değeri
29.385.997
(61.391.624)
72.668.365
(4.326.243)
1.189.059
37.525.554
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Satışlar ve satışların maliyeti

1 Ocak – 30 Haziran 2018 ve 2017 dönemlerine ait satışlar ile satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Brüt satış karı
İade ve indirimler (-)
Net satışlar
Satışların maliyeti (-)
Brüt satış karı

12

1 Ocak 2018-30
Haziran 2018
1.162.365.019
234.196.411
2.509.593
1.399.071.023
(64.460.278)
1.334.610.745
(1.123.838.656)
210.772.089

1 Nisan 2018-30
Haziran 2018
663.028.962
112.167.753
987.079
776.183.794
(37.337.152)
738.846.642
(607.780.920)
131.065.722

1 Ocak 2017-30
Haziran 2017
1.170.130.205
134.767.924
3.697.919
1.308.596.048
(63.730.858)
1.244.865.190
(953.216.324)
291.648.866

1 Nisan 2017-30
Haziran 2017
630.087.794
75.103.125
1.737.373
706.928.292
(32.384.450)
674.543.842
(501.532.121)
173.011.721

Diğer varlıklar
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018
15.461.211
5.865.017
515.367
21.841.595

KDV alacakları
İhracat teşvikleri
Diğer
Toplam

13

31 Aralık 2017
12.988.573
5.010.276
2.138.646
20.137.495

Vergi geliri/(gideri)
1 Ocak – 30 Haziran 2018 ve 2017 dönemlerine ait vergi geliri / (gideri) detayı aşağıdaki gibidir:

Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Toplam vergi gideri

1 Ocak 2018-30
Haziran 2018
(14.161.120)
3.116.450
(11.044.670)

1 Nisan 2018-30
Haziran 2018
(9.069.042)
(4.198.727)
(13.267.769)

1 Ocak 2017-30
Haziran 2017
(186,034)
(32.750.746)
(32.936.780)

1 Nisan 2017-30
Haziran 2017
(55.494)
(24.135.777)
(24.191.271)

Vergi oran değişikliği
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar
payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları gayrimenkullerinin (taşınmazlarının) kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı, 31 Aralık
2017 itibariyle kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061 sayılı kanunla yapılan
değişiklikle bu oran taşınmazlar açısından %75’ten %50’ye indirilmiş ve 2018 yılından itibaren
hazırlanacak vergi beyannamelerinde bu oran %50 olarak kullanılmaktadır. 30 Haziran 2018 tarihi
itibariyle 4.869.667 TL söz konusu etki ara dönem özet konsolide finansal tablolarda diğer kapsamlı
gelirde muhasebeleştirilmiştir.
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Satılmaya hazır varlıklar

20 Şubat 2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla, net defter değeri 57.908.265 TL tutarındaki
maddi duran varlıklar, satılmaya hazır varlıklara transfer edilmiştir. Grup yönetimi tarafından transfer
edilen sabit kıymetler ile ilgili alınan değerleme raporuna göre bu sabit kıymetler ile ilgili 3.736.948 TL
tutarında değer düşüklüğü yatırım faaliyetlerinden giderler içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle, Grup’un satılmaya hazır varlıklar detayı aşağıdaki
gibidir;
30 Haziran 2018
57.908.265
(3.736.948)
54.171.317

Maddi duran varlıklar
Değer düşüklüğü (-)
Toplam

31 Aralık 2017
----

Grup’un bu varlıklar üzerinde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

15

İlişkili taraf açıklamaları
Üst yöneticilere sağlanan faydalar:
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı
1.543.745 TL’dir (30 Haziran 2017: 2.625.473TL)
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçlar:
Ticari alacaklar:

BRF Foods GMBH
BRF Al Yasra Foods
Federal Foods LLC
Bandırma Basketbol Sportif A.Ş.
Toplam

30 Haziran 2018
14.176.458
312.034
---

31 Aralık 2017
6.797.778
-3.904.367
10.487

14.488.492

10.712.632

30 Haziran 2018
(588.965)
(64.657)
(1.182)
(654.804)

31 Aralık 2017
-----

Ticari borçlar:

Federal Foods LLC
BRF S.A.
Al Wafi
Toplam
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İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflara yapılan ürün satışları:

Federal Foods LLC
BRF Foods GMBH
BRF Al Yasra Foods
BRF Global GMBH
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.
Federal Foods Qatar
Toplam

30 Haziran 2018
18.943.096
16.104.276
292.154
----

30 Haziran 2017
-597.018
-4.741.135
217.536
63.359

35.339.526

5.619.048

İlişkili taraflardan alınan alımlar:
30 Haziran 2018
55.966
11.870
1.182
---69.018

BRF S.A.
Federal foods LLC
Al Wafi
Bandırma Basketbol Sportif A.Ş.
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.
Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş.
Toplam

16

30 Haziran 2017
---6.601.654
385.619
543.249
7.530.522

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
a) Finansal risk faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi
programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden
korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine
bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü
tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak
suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine
ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev
ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl
değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
a.1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi
güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme
yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi
dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Grup tarafından her
yıl incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar, ilişkili taraflardan
alacaklar dışında çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır.
Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
39

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe tam
olarak ifade edilmiştir.)

16

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
a) Finansal risk faktörleri (devamı)
a.1) Kredi riski yönetimi (devamı)

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi
itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2018
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter
değeri

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
taraf
taraf

14.488.492

299.073.979

--

6.014.905

179.986.503

(109.964.410)

--

--

--

14.488.492

299.073.979

--

6.014.905

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

-----

-----

-----

--

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar

31 Aralık 2017
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter
değeri

Bankalardaki
mevduat

----

-10.152.099
(10.152.099)
--

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
taraf
taraf

10.712.632

Bankalardaki
mevduat

247.820.316

--

6.677.615

13.131.294

(108.634.983)

--

--

--

10.712.632

247.820.316

--

6.677.615

13.131.294

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

-----

-----

-----

--

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar

----40
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

a) Finansal risk faktörleri (devamı)
a.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Kredi riski
Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu dolayısıyla dağıtılmaktadır.
Grup’un kredi riskine maruz kalması her müşterinin bireysel özelliklerine göre etkilenmektedir. Şirket’in
satışlarının yaklaşık yüzde 18’i bir tek müşteriye yapılmıştır (31 Aralık 2017: yüzde 12,8). Şirket’in
ticari alacaklarının en büyük bakiyesi 56.728.928 TL (31 Aralık 2017: 33.305.119 TL) ile söz konusu
bu müşteriye aittir.
Aşağıdaki tablo, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla toptan satış yapılan müşteriler için ticari alacaklar ve
sözleşme varlıkları için kredi riski ve BKZ’larına maruz kalma hakkında bilgi vermektedir.

Cari (vadesi geçmemiş)
Vadesi 1–30 gün geçenler
Vadesi 31–60 gün geçenler
Vadesi 61–90 gün geçenler
Vadesi 91–120 gün geçenler
Vadesi 121–150 gün geçenler
Vadesi 151-180 gün geçenler
Vadesi 181-360 gün geçenler
Vadesi 360+ geçenler
Diğer şüpheli alacaklar

Ağırlıklandırılmış
ortalama zarar oranı %
0,00002
0,00035
0,00220
0,00657
0,01270
0,01847
0,02515
0,09967
1,00000
1,00000
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Brüt defter
değeri
286.351.729
16.920.271
4.771.619
289.385
576.459
515.944
28.862
976.003
299.175
9.713.454
320.442.901

Zarar
karşılığı
6.322
5.880
10.514
1.901
7.319
9.530
726
97.278
299.175
9.713.454
10.152.099
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a.2) Kur riski yönetimi
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
a) Finansal risk faktörleri (devamı)
a.2) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış
politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. Ticari alacaklar
2. Nakit ve nakit benzerleri
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Toplam varlıklar (4)
6. Ticari borçlar
7. Finansal borçlanmalar
8. Kısa vadeli yükümlülükler (6+7)
9. Finansal borçlanmalar
10. Uzun vadeli yükümlülükler (9)
11. Toplam yükümlülükler (8+10)
Net (4+11)

1. Ticari alacaklar
2. Nakit ve nakit benzerleri
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Toplam varlıklar (4)
6. Ticari borçlar
7. Finansal borçlanmalar
8. Kısa vadeli yükümlülükler (6+7)
9. Finansal borçlanmalar
10. Uzun vadeli yükümlülükler (9)
11. Toplam yükümlülükler (8+10)
Net (4+11)

TL Karşılığı
18.791.908
686.017
-19.477.925
19.477.925
(183.430.308)
-(183.430.308)
--(183.430.308)
(163.952.383)

30 Haziran 2018
ABD
Doları
Avro
4.119.229
1.006
150.054
314
--4.269.283
1.320
4.269.283
1.320
(35.238.763)
(4.278.777)
--(35.238.763)
(4.278.777)
----(35.238.763)
(4.278.777)
(30.969.480)
(4.277.457)

TL Karşılığı
21.634.285
1.224.801
3.193.420
26.053.506
26.053.506
(134.186.698)
-(134.186.698)
--(134.186.698)
(108.133.392)

31 Aralık 2017
ABD
Doları
Avro
5.722.171
8.888
321.351
2.812
175.426
560.897
6.218.948
572.597
6.218.948
572.597
(32.849.916)
(2.272.425)
--(32.849.916)
(2.272.425)
----(32.849.916)
(2.272.425)
(26.630.968)
(1.699.828)
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İngiliz
Sterlini
-------------

İngiliz
Sterlini
2.105
--2.105
2.105
(3.733)
-(3.733)
--(3.733)
(1.628)
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

a) Finansal risk faktörleri (devamı)
a.2) Kur riski yönetimi (devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
2018
Kar/zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(14.124.250)
14.124.250
--2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
----3- ABD Doları net etki (1+2)
(14.124.250)
14.124.250
--Avro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
(2.270.988)
2.270.988
--5- Avro riskinden korunan kısım (-)
----6- Avro net etki (4+5)
(2.270.988)
2.270.988
--Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
----8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
--------9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

(16.395.238)

16.395.238

--

--

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
2017
Kar/zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(10.044.935)
10.044.935
--2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
----3- ABD Doları net etki (1+2)
(10.044.935)
10.044.935
--Avro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
(767.557)
767.557
--5- Avro riskinden korunan kısım (-)
----6- Avro net etki (4+5)
(767.557)
767.557
--Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
(827)
827
--8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
----9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
(827)
827
--Toplam (3+6+9)

(10.813.319)
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
a) Finansal risk faktörleri (devamı)
a.3) Gerçeğe uygun değer
Şirket yönetimi, finansal varlık ve yükümlülüklerin kısa vadeli olmalarından dolayı türev finansal yükümlülükler haricindeki finansal araçların kayıtlı
değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
Defter Değeri
İtfa edilmiş değerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

Krediler ve
Alacaklar
30 Haziran 2018
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

Gerçeğe Uygun Değeri

Toplam

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

180.893.207
-305.954.409
14.488.492
6.291.071

------

180.893.207
-305.954.409
14.488.492
6.291.071

------

------

------

-----

304.437.598
654.804
371.526.841
2.273.222

304.437.598
654.804
371.526.841
2.273.222

-----

304.437.598
654.804
371.526.841
2.273.222

-----
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Toplam

------304.437.598
654.804
371.526.841
2.273.222
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
a) Finansal risk faktörleri (devamı)
a.3) Gerçeğe uygun değer
Defter Değeri

İtfa edilmiş değerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

Krediler ve
Alacaklar
31 Aralık 2017
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
İlişkili olmayan taraflardan ticari
alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer
alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

Gerçeğe Uygun Değeri
Toplam

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Toplam

16.105.510
39.510.526

--

16.105.510
39.510.526

---

---

---

---

247.820.316

--

247.820.316

--

--

--

--

10.712.632

--

10.712.632

--

--

--

--

6.768.113

--

6.768.113

--

--

--

--

-----

284.714.527
323.944.702
-2.687.782

284.714.527
323.944.702
-2.687.782

-----

284.714.527
323.944.702
-2.687.782

-----

-284.714.527
323.944.702
-2.687.782
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Pay başına kazanç
30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait pay başına kazanç tutarı 0,445 TL (30
Haziran 2017: 1,063 TL) tutarındaki karın ilgili dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine
bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Pay başına kazanç
Dönem karı
Dönem boyunca mevcut olan adi
payların ortalama sayısı
Sürdürülen faaliyetlerden
pay başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden
sulandırılmış pay başına
kazanç

18

1 Ocak30 Haziran
2018

1 Nisan30 Haziran
2018

1 Ocak30 Haziran
2017

1 Nisan30 Haziran
2017

44.490.939

34.357.051

106.291.658

73.410.040

100.023.579

100.023.579

0,445

0,343

1,063

0,734

0,445

0,343

1,063

0,734

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
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100.023.579

100.023.579

