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Sınırlı 
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 Dipnot 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
VARLIKLAR    
Dönen Varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 3 641.814.901 769.346.310 
Ticari alacaklar 6 892.957.156 558.554.752 
  -İlişkili taraflardan 5 147.522.606 33.652.282 
  -İlişkili olmayan taraflardan   745.434.550 524.902.470 
Diğer alacaklar  22.588.480 11.406.845 
  -İlişkili olmayan taraflardan  22.588.480 11.406.845 
Stoklar 7 1.238.025.827 1.034.167.589 
Canlı varlıklar 8 647.470.096 380.529.090 
Peşin ödenmiş giderler 10 458.797.091 184.666.902 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 17 16.751.963 -- 
Diğer dönen varlıklar 11 358.104.709 53.032.868 
 
Ara toplam  4.276.510.223 2.991.704.356 

 
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar  14 22.818.494 22.818.494 
 
Toplam Dönen Varlıklar  4.299.328.717 3.014.522.850 

    
Duran Varlıklar    
Diğer alacaklar  106.373 106.373 
  -İlişkili olmayan taraflardan  106.373 106.373 
Maddi duran varlıklar 12 687.940.346 712.461.517 
Kullanım hakkı varlıkları  35.392.593 42.287.935 
Maddi olmayan duran varlıklar 13 63.236.207 3.652.186 
  -Diğer maddi olmayan duran varlıklar  63.236.207 3.652.186 
Peşin ödenmiş giderler 10 128.956.587 20.757.936 
Ertelenmiş vergi varlığı 17 132.795.396 118.695.639 
 
Toplam Duran Varlıklar   1.048.427.502 897.961.586 
 
Toplam Varlıklar   5.347.756.219 3.912.484.436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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Sınırlı Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 Dipnot 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
KAYNAKLAR    
Kısa Vadeli Yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar 4 678.425.217 335.799.880 
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 4 12.530.913 12.031.613 
-İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden borçlar  12.530.913 12.031.613 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 4 472.227.800 459.408.014 
Diğer finansal yükümlülükler 4 48.196.366 15.012.263 
Ticari borçlar  2.060.243.658 1.201.678.951 
  -İlişkili taraflara 5 - 1.911.616 
  -İlişkili olmayan taraflara 6 2.060.243.658 1.199.767.335 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  24.896.682 20.598.112 
Diğer borçlar  9.392.723 1.486.151 
  -İlişkili taraflara  1.088.879 - 
  -İlişkili olmayan taraflara   8.303.844 1.486.151 
Ertelenmiş gelirler   23.871.512 26.767.454 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 17 100.710.538 38.663.109 
Kısa vadeli karşılıklar  44.870.457 52.890.957 
  -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  33.884.221 45.156.217 
  -Diğer   10.986.236 7.734.740 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  9.359.942 103.577 
 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler  3.484.725.808 2.164.440.081 
 
Uzun Vadeli Yükümlülükler    
Uzun vadeli borçlanmalar 4 177.451.776 291.513.416 
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 4 19.853.024 26.231.816 
-İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden borçlar  19.853.024 26.231.816 
Diğer Borçlar  105.310 105.310 
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  105.310 105.310 
Ertelenmiş gelirler  1.341.810 5.367.232 
Uzun vadeli karşılıklar  94.206.445 80.284.668 
  -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  94.206.445 80.284.668 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 17 98.734.634 100.444.870 
 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler  391.692.999 503.947.312 
 
Toplam Yükümlülükler  3.876.418.807 2.668.387.393 
    
ÖZKAYNAKLAR    
Ödenmiş sermaye 15 100.023.579 100.023.579 
Sermaye düzeltme farkları 15 6.348.821 6.348.821 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 
   birikmiş diğer kapsamlı giderler  367.610.234 375.286.991 

     -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (39.736.228) (38.750.632) 
     -Maddi duran varlık yeniden değerleme farkları 15 407.346.462 414.037.623 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak 
   birikmiş diğer kapsamlı giderler  577.895.584 457.900.786 
     -Yabancı para çevrim farkları  577.895.584 457.900.786 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  15 15.190.838 15.190.838 
Diğer yedekler  15 5.611.290 5.611.290 
Geçmiş yıllar karları 15 290.425.899 188.583.939 
Net dönem karı  108.231.167 95.150.799 
 
Toplam Özkaynaklar 

 
1.471.337.412 1.244.097.043 

 
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 

 
5.347.756.219 3.912.484.436 

 

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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 Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı 
 Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden 
 Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 
 Cari Dönem Cari Dönem Geçmiş Dönem Geçmiş Dönem 
 Dipnot 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 
 referansı 30 Haziran 2022 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 30 Haziran 2021 

 
KAR VEYA ZARAR KISMI 
 
Hasılat 16 4.837.560.633 2.815.915.337 2.499.458.824 1.380.306.534 
Satışların maliyeti (-) 16 (4.131.120.636) (2.307.577.509) (2.195.108.043)(1.189.473.267) 
 
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar  706.439.997 508.337.828 304.350.781 190.833.267 
 
Genel yönetim giderleri (-)  (59.475.341) (35.351.425) (60.895.839) (36.667.423) 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  (271.268.647) (158.124.848) (113.477.952) (56.332.823) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  -- -- (679.243) (366.844) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19 248.243.199 137.826.415 104.470.885 48.513.753 
Esas faaliyetlerden diğer giderler(-) 19 (280.385.501) (128.385.652) (141.214.370) (56.178.367) 
 
Esas Faaliyet Karı  343.553.707 324.302.318 92.554.262 89.801.563 
      
Yatırım faaliyetlerinden gelirler  2.167.101 2.167.101 106.754.203 102.466.695 
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)  -- -- (2.087.457) 123.343 
 
Finansman Gideri Öncesi       
Faaliyet Karı  345.720.808 326.469.419 197.221.008 192.391.601 
 
Finansman gelirleri  36.973.601 5.170.187 29.750.559 24.208.530 
Finansman giderleri (-)  (196.176.706) (94.834.075) (81.821.182) (50.980.588) 
Finansman Gideri. Net (-)  (159.203.105) (89.663.888) (52.070.623) (26.772.058) 
 
Vergi Öncesi Dönem Karı  186.517.703 236.805.531 145.150.385 165.619.543 
 
Vergi Gideri 
   -Dönem vergi gideri 17 (94.390.928) (67.994.143) (4.086.916) (3.772.953) 
   -Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 17 16.104.392 (6.162.311) 9.531.057 4.414.831 
 
Net Dönem Karı  108.231.167 162.649.077 150.594.526 166.261.421 
 
Dönem Zararının Dağılımı 
   -Ana ortaklık payları  108.231.167 162.649.077 150.594.526 166.261.421 
Pay Başına Kayıp 
   -Sürdürülen faaliyetlerden pay başına  
       kazanç  1,08 1,63 1,51 1,66 
   -Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış  
        pay başına kazanç  1,08 1,63 1,51 1,66 
 
DİĞER KAPSAMLI GELİR 
Kar veya zararda yeniden  
sınıflandırılmayacaklar  (985.596) (435.713) (1.168.428) (414.498) 
  -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (1.279.995) (565.861) (1.460.535) (518.123) 
 -Ertelenmiş vergi geliri  294.399 130.148 292.107 103.625 
Kar veya zarar olarak yeniden   
Sınıflandırılacaklar  119.994.798 53.733.162 109.622.102 64.365.453 
 -Yabancı para çevrim farkları  119.994.798 53.733.162 109.622.102 64.365.453 
 
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir  119.009.202 53.297.449 108.453.674 63.950.955 
 
Toplam Kapsamlı Gelir   227.240.369 215.946.528 259.048.200 230.212.376 

 
 
 

 
İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak birikmiş 

diğer kapsamlı gelirler ve giderler 

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler 
ve giderler    

Geçmiş yıllar 
Karları  

  
Ödenmiş 
sermaye 

Sermaye 
düzeltme 

farkları 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 
ölçüm kayıpları 

Maddi duran 
varlık 

yeniden 
değerleme 

artışları 
Yabancı para 

çevrim farkları 

 
Diğer 

yedekler 

Kardan 
ayrılmış 

kısıtlanmış 
yedekler 

Geçmiş yıllar 
karları 

Net dönem 
karı/(zararı) 

Toplam 
özkaynaklar 

           
1 Ocak 2022 itibarıyla bakiye 100.023.579 6.348.821 (38.750.632) 414.037.623 457.900.786 5.611.290 15.190.838 188.583.939 95.150.799 1.244.097.043 
 
Transferler - - - (6.691.161) - - - 101.841.960 (95.150.799) - 
Toplam kapsamlı gelir - - (985.596) - 119.994.798 - - - 108.231.167 227.240.369 
 
30 Haziran 2022 
   itibarıyla bakiye  100.023.579 6.348.821 (39.736.228) 407.346.462 577.895.584 5.611.290 15.190.838 290.425.899 108.231.167 1.471.337.412 
           
 
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiye 100.023.579  6.348.821  (34.245.417) 427.419.945  308.148.191  5.611.290  15.190.838  374.949.427  (199.747.810) 1.003.698.864  
 
Transferler -- -- -- -- -- -- -- (199.747.810) 199.747.810 -- 
Bağlı ortaklıkların satış etkisi -- -- -- -- (137.759.280) -- -- -- -- (137.759.280) 
Toplam kapsamlı gelir -- -- (1.168.428) -- 109.622.102 -- -- -- 150.594.526 259.048.200 
 
30 Haziran 2021 
   itibarıyla bakiye  100.023.579  6.348.821  (35.413.845) 427.419.945  280.011.013  5.611.290  15.190.838  175.201.617  150.594.526  1.124.987.784  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Sınırlı Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Sınırlı Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 Dipnot 
1 Ocak- 

30 Haziran 2022 
1 Ocak- 

30 Haziran 2021 
 
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI    
 
Dönem Karı  108.231.167 150.594.526 
 
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler:  232.860.606 130.407.060 
 
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler  100.059.774 124.543.638 
Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 6 (623.638) 203.778 
Stok Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 (226.749) (4.564.462) 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  4.928.472 12.736.257 
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler  3.251.496 (379.328) 
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkı İle İlgili Düzeltmeler  (22.131.562) (53.764.035) 
Vergi Geliri İle İlgili Düzeltmeler 17 78.286.536 (5.444.141) 
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler  - 785.267 
Satış amaçlı elde tutulan varlıkların değer düşüklüğüne ile ilgili düzeltmeler 14 - (64.591.427) 
Satış amaçlı elde tutulan varlıkların elden çıkarılması ile kayıplar ve kazançlar 
   ile ilgili düzeltmeler  - 95.635.572 
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler  81.070.400 54.996.500 
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler  (11.754.123) (29.750.559) 
 
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler  (88.854.586) (176.222.014) 
 
Ticari Alacaklardaki Değişim   (333.778.766) (160.687.151) 
Stoklardaki Değişim   (37.797.005) 8.725.017 
Ticari Borçlardaki Değişim   858.564.707 115.403.544 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim  4.298.570 7.207.442 
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Değişim  (4.016.249) - 
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Değişim  (586.367.416) (149.550.436) 
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim  10.241.573 2.679.570 
 
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları  252.237.187 104.779.572 
 
Vergi Ödemeleri  (49.095.462) (106.713) 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ödemeleri  (3.649.892) (25.557.981) 
 
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları  199.491.833 79.114.878 

    
YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIŞLARI    
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri  - 1.694.795 
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları  (68.539.524) (41.307.415) 
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından 
Kaynaklanan Nakit Girişleri  - 226.518.540 
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri  3.062.047.686 1.249.822.736 
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları  (3.554.510.932) (1.355.876.826) 
Verilen Nakit Avans ve Borçlar  (108.198.651) - 
 
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen /(Kullanılan) Nakit Akışları  (669.201.421) 80.851.830 
 
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI    
Borçlanmadan Elde Edilen Nakit Girişleri 4 695.000.000 1.083.750.000 
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları 4 (442.727.273) (738.284.107) 
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları  (9.370.967) (17.480.645) 
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri  33.184.103 - 
Alınan Faiz  11.754.123 29.750.559 
Ödenen Faiz  (64.035.639) (37.394.760) 
 
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları  223.804.347 320.341.047 
 
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE 
   NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŞ   (245.905.241) 480.307.755 
 
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
   ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  119.994.798 16.373.212 
 
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŞ   (125.910.443) 496.680.967 
 
DÖNEMBAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ  752.939.362 497.197.283 
 
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 627.028.919 993.878.250 

 
İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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1 GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” ya da “Banvit”) 1968’de Bandırma, 
Türkiye’de kurulmuştur. Banvit’in hisselerinin yüzde 8,29’si Borsa İstanbul Anonim Şirketi 
(“BİST”)’de işlem görmektedir (31 Aralık 2021: yüzde 8,29).  
 
Banvit’in fiili faaliyet konusu yem, damızlık yumurta, günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ve ileri 
işlem ürünleri ile hindi palazı, hindi eti üretimi, kesimi, satış ve pazarlamasıdır.  
 
Bu 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 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklar, 
Şirket’in kurulduğu ülke, başlıca faaliyetleri ve bunlara ilişkin iştirak oranları aşağıda sunulduğu gibidir: 
 
   İştirak Oranları    

 Kurulduğu Ülke Başlıca Faaliyetler 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Nutrinvestments B.V. Hollanda Holding şirketi 100,00% 100,00% 
 
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim  
   Anonim Şirketi (“Banvit Enerji”) Türkiye 

Enerji 
üretimi 100,00% 100,00% 

Banvit ME FZE(*) 
Birleşik Arap 

Emirlikleri Pazarlama ve satış 100,00% 100,00% 
 
(*) Nutrinvestments B.V.'nin %100 iştiraki Banvit ME FZE'nin faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden ve halihazırda 

gayri faal durumda olduğu için Nutrinvestments B.V.'nin 29.03.2022 tarihli genel kurul kararı ile Banvit ME FZE'nin tasfiye 
işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir 

 
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 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. 
 
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.  
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla kategori bazında çalışan personel sayısı aşağıdaki 
gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Mavi yakalı 4.428 4.473 
Beyaz yakalı 715 715 
 
Toplam çalışan sayısı 5.143 5.188 
 
Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir: 
 
Ömerli Mahallesi, Ömerli Sokak, No: 208 10202 Bandırma - Balıkesir / Türkiye 
İnternet Sitesi: http://www.banvit.com/  

http://www.banvit.com/
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarına (“TFRS”ler) uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe 
Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları 
adlarıyla yayımlanan standart ve yorumları içermektedir.  
 
Konsolide özet finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas 
alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur. 
 
Kamu Gözetimi Kurumu, 20 Ocak 2022 tarihinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve 
Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde 
Finansal Raporlamanın Uygulanması ile ilgili açıklamada bulunmuştur. Buna göre, TFRS’yi uygulayan 
işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama (''TMS 29'') kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. 
Bu konsolide finansal tabloların hazırlanmış olduğu tarih itibarıyla KGK tarafından TMS 29 
kapsamında yeni bir açıklama yapılmamış olup, 30 Haziran 2022 tarihli konsolide finansal tablolar 
hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 
 
Grup’un 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan 6 aylık ara dönem özet konsolide finansal tabloları, 
yayımlanmak üzere Yönetim kurulu tarafından 10 Ağustos 2022 tarihinde onaylanmıştır. Genel 
Kurul’un ve ilgili düzenleyici kurumların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve 
TFRS’lere göre hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır. 
 
Ölçüm esasları 
 
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satış amaçlı sınıflandırılan duran 
varlıklar ve maddi duran varlıklardan arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine tesis ve 
cihazlar dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Tarihi maliyetin 
belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 
Konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren enflasyon etkilerinden arındırılmış 
tarihsel maliyet temeline göre hazırlanmıştır.  
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1  Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
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 
 
Nutrinvestments B.V. Avrupa Birliği Para Birimi (“Avro”) 
Banvit ME FZE Arap Emirlikleri Dirhemi (“AED”) 
 
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. 
 
Yabancı para işlemler  
 
Yabancı para biriminde yapılan işlemler, TL’ye işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmiştir.  
 
Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi sonundaki kurlardan 
TL’ye çevrilmiştir. Gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen yabancı para. parasal olmayan varlıklar ve 
yükümlülükler, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurdan geçerli para birimine çevrilir. 
Yeniden çevirimle oluşan kur farkları genellikle kar veya zararda muhasebeleştirilir. Yabancı para 
cinsinden tarihi maliyetiyle ölçülen parasal olmayan kalemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan 
çevrilmiştir. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1  Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
Kurlardaki dönemlik değişimler raporlama dönemi sonları itibarıyla aşağıdaki gibidir: 
 
         30 Haziran 2022          31 Aralık 2021 

 Dönem 
Sonu 

Dönem 
Ortalaması 

Dönem 
Sonu 

Dönem 
Ortalaması 

 
Avro (“EUR”) / TL 17,3701 16,2150 15,0867 10,4572 
ABD Doları (“USD”) / TL 16,6614 14,8517 13,3290 8,8719 
İngiliz Sterlini (“GBP”) / TL 20,1752 19,2176 17,9667 12,1586 
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ("AED") / TL 4,5127 4,0658 3,5134 2,4313 
Rumen Leyi ("RON") / TL 3,5241 3,2604 2,9498 3,5134 
 
Konsolidasyon esasları  
 
Bağlı ortaklıklar, Banvit’in (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde 
şirketteki hisselerle ilgili oy hakkının yüzde 50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla veya (b) oy 
kullanma hakkının yüzde 50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve 
işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet 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 
finansal durum tablosundaki kalemleri toplanır. Yapılan toplama işleminde. konsolidasyon yöntemine 
tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı elimine edilir.  
 
Şirket ile bağlı ortaklıktaki payları Şirket’teki 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. 30 Haziran 2022 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 elimine edilir. 
Bahse konu elimine 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.  
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
 

2.2 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 
 
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları haricinde, bu konsolide finansal tablolarda uygulanan 
muhasebe politikaları 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ve aynı tarihinde sona eren yıla ait konsolide 
finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile aynıdır.  
 
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, çalışanlarına ait kıdem tazminatı hesaplamalarını konusunda uzman yetkilendirilmiş 

bağımsız aktüer firmasına yaptırmaktadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, 
enflasyon oranı ve çalışanların emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranlarını içeren 
birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. 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 varlıkların faydalı 
ekonomik ömrü bağımsız değerleme şirketleri tarafından belirlenmiştir. 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 tespit ettiği 
değere dayanarak sunmaya başlamıştır. 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren bağımsız bir değerleme 
şirketi tarafından Grup ayrıca, bu makine, tesis ve ekipman ile ilgili değerleme firmalarının 
raporlarında belirtilen faydalı ömre dayanarak makinelerin kullanım ömrünü belirlemeye 
başlamıştır. başlamıştır. Grup, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yeraltıve yerüstü kaynakları, bina 
ve makine, tesis ve cihazlar için SPK tarafından değerleme yapma yetkisi verilmiş olan bir 
gayrimenkul değerleme şirketinden değerleme raporlarını yeniden temin etmiştir. Değerleme 
çalışmaları ve raporları, gayrimenkul değerleme şirketi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değerleme şirketi değerleme yöntemi olarak emsal yöntemini 
beraber kullanmayı tercih etmiştir.  
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3  Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar (Devamı) 
 
-  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. 

 
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, eldeki nakit, kredi kartı alacakları hesapları, 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.   
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
Canlı varlıklar 
 
Canlı varlıklar gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülerek ölçülür ve gerçeğe uygun 
değerdeki değişimler kar veya zararda muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin güvenilir bir biçimde 
belirlenemediği durumlarda dönem sonundaki maliyetinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklüğü karşılıkları düşülerek kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
 
Kiralama işlemleri  
 
Grup, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da kiralama 
işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın 
kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözleşme, bir kiralama 
sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içerir. 
 
Bir sözleşmenin tanımlanmış bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını sağlayıp sağlamadığını 
değerlendirmek için Grup, TFRS 16’daki kiralama tanımını kullanmaktadır. Bu politika 1 Ocak 2019 
tarihinde veya sonrasında yapılmış olan sözleşmelere uygulanır. 
 
Kiracı olarak 
 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya kiralama bileşeni içeren sözleşmede değişiklik yapıldığı tarihte, 
Grup, kiralama bileşeninin nispi tek başına fiyatını ve kiralama niteliği taşımayan bileşenlerin toplam 
tek başına fiyatını esas alarak her bir kiralama bileşenine dağıtmaktadır. 
 
Grup, kiralama niteliği taşımayan bileşenleri kiralama bileşenlerinden ayırmamayı, bunun yerine her bir 
kiralama bileşenini ve onunla ilişkili kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama bileşeni 
olarak muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir. 
 
Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına kullanım hakkı varlığı ve kira 
yükümlülüğü yansıtmıştır. Kullanım hakkı varlığının maliyeti yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 
kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama 
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar ile tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ve varlığın 
sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore edilmesiyle ya da dayanak varlığın kiralamanın 
hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili olarak ileride 
katlanılması öngörülen tahmini maliyetlerden oluşmaktadır 
 
Kiralama işleminin, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresi sonunda kiracıya devretmesi veya 
kullanım hakkı varlığı maliyetinin, kiracının bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi 
durumunda, kullanım hakkı varlığı kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı 
ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutulur. Diğer durumlarda kullanım hakkı varlığı, kiralamanın 
fiilen başladığı tarihten başlamak üzere, söz konusu varlığın yararlı ömrü veya kiralama süresinden kısa 
olanına göre amortismana tabi tutulur. Ek olarak, kullanım hakkı varlığının değeri periyodik olarak varsa 
değer düşüklüğü zararları da düşülmek suretiyle azaltılır ve kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçümü 
doğrultusunda düzeltilir. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
İlişkili Taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında taraf, Grup ile ilişkili sayılır: 
 
a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 
 

i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol 
altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar 
dahil olmak üzere), 

ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya 
iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması, 

 
b) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması, 
c) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması, 
d) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması, 
e) Tarafın, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması, 
f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de 

bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir 
işletme olması veya, 

g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma 
sonrasında sağlanan fayda planları olması. Grup, ilişkili taraflarıyla olağan faaliyetleri 
çerçevesinde iş ilişkisine girmektedir. 

 
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. Öte yandan, değer artışının bir kısmı, varlık işletme tarafından kullanıldıkça 
da aktarılabilir. Bu durumda, aktarılan değer artışı, varlığın yeniden değerlenmiş defter değeri üzerinden 
hesaplanan amortisman ile orijinal maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki fark kadar 
olur. 
 
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 satın alma 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. 
 
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.   



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT 
ÖZET KONSOLİDE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe  Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

14 

2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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  15-50 yıl 
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  15-25 yıl 
Makine, Tesis ve Cihazlar  2-15 yıl 
Taşıtlar  4-5 yıl 
Döşeme ve Demirbaşlar  3-15 yıl 
Özel Maliyetler  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.  
 
Sermaye 
 
Adi hisse senetleri 
 
Adi hisse senetleri ihracı ile doğrudan ilişkilendirilebilen ek maliyetler, varsa vergi etkisi düşüldükten 
sonra özkaynaklarda azalış olarak muhasebeleştirir. Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem 
maliyetlerine ilişkin gelir vergileri, TMS 12 uyarınca muhasebeleştirilir. 
 
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 itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi 
oranları dikkate alınarak hesaplanır.  
 
Cari vergi varlığı ve yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir.  
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (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 

 
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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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Her raporlama döneminde, Grup herhangi bir değer düşüklüğü belirtisi olup olmadığını belirlemek için 
finansal olmayan varlıklarının (tarımsal varlıklar, stoklar, sözleşme varlıkları ve ertelenmiş vergi 
varlıkları hariç) defter değerlerini gözden geçirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, varlığın geri 
kazanılabilir tutarı tahmin edilir.  
 
Değer düşüklüğü testi için, varlıklar, sürekli kullanımdan, diğer varlıkların veya NYB'ların nakit 
girişlerinden bağımsız olarak, nakit girişi oluşturan en küçük varlık grubuna göre gruplanır. 
 
Bir varlığın veya NYB'lerin geri kazanılabilir tutarı, kullanımdaki değerinden yüksek olanı ve GUD’i 
daha düşük maliyetlerle satılmasıdır. Kullanım değeri, paranın zaman değeri ve varlığa veya NYB’ye 
özgü risklerin mevcut piyasa değerlendirmelerini yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak 
bugünkü değerine indirilen tahmini gelecekteki nakit akışlarına dayanmaktadır. 
 
Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olması durumunda, söz 
konusu varlığın veya NYB’nin defter değeri geri kazanılabilir tutarına indirgenir.  
 
Değer düşüklüğü zararları kar veya zararda muhasebeleştirilir. Önce, NYB’ye dağıtılmış olan herhangi 
bir şerefiyenin defter değerini azaltacak ve daha sonra NYB’deki diğer varlıkların defter değerleri 
oranında azaltılarak dağıtılır.  
 
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. 
 
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, çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin faiz maliyetleri, 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.  
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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. 

 
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. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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. 

 
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.  
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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 

 
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar 

 
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. 

 
a. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 

● TFRS 7, ve TFRS 16 ‘daki değişiklikler - Gösterge faiz oranı reformu Faz 2; (1 Ocak 2021 
tarihi itibarıyla yürürlüktedir); Bu Faz 2 değişiklikleri, bir gösterge faiz oranının alternatifiyle 
değiştirilmesi de dahil olmak üzere reformların uygulanmasından kaynaklanan hususları ele 
almaktadır. Faz 2 değişiklikleri, IBOR reformundan doğrudan etkilenen riskten korunma 
ilişkilerine belirli TMS 39 ve TFRS 9 riskten korunma muhasebesi gerekliliklerinin 
uygulanmasında geçici ek kolaylıklar sağlar.  
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (Devamı) 
 
• TFRS 16 ‘Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazları’ kolaylaştırıcı uygulamanın 

uzatılmasına ilişkin  değişiklikler; (1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yürürlüktedir); COVID-19 
salgını sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar sağlanmıştır. Mayıs 2020’de, 
UMSK UFRS 16 Kiralamalar standardında yayımladığı değişiklik ile kiracıların kira 
ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup 
olmadığını değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı kolaylaştırıcı bir uygulama getirmiştir. 
31 Mart 2021 tarihinde, UMSK kolaylaştırıcı uygulamanın tarihini 30 Haziran 2021’den  
30 Haziran 2022’ye uzatmak için ilave bir değişiklik yayınlamıştır. Kiracılar, bu tür kira 
imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümler 
uyarınca muhasebeleştirmeyi seçebilirler. Bu uygulama kolaylığı çoğu zaman kira ödemelerinde 
azalmayı tetikleyen olay veya koşulun ortaya çıktığı dönemlerde kira imtiyazının değişken kira 
ödemesi olarak muhasebeleştirilmesine neden olur. 
 

b. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan 
standartlar ve değişiklikler: 

 

● TFRS 3, TMS 16, TMS 37’de yapılan dar kapsamlı değişiklikler ve TFRS 1, TFRS 9,  
TMS 41 ve TFRS 16’da yapılan bazı yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.  

 
● TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’nde yapılan değişiklikler; bu değişiklik İşletme birleşmeleri için 

muhasebe gerekliliklerini değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal 
Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir. 

 
● TMS 16 ‘Maddi Duran Varlıklar’ da yapılan değişiklikler; bir şirketin, varlık kullanıma hazır 

hale gelene kadar üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından 
düşülmesini yasaklamaktadır. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyeti kar 
veya zarara yansıtacaktır. 

 
● TMS 37, ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ da yapılan değişiklikler’ bu 

değişiklik bir sözleşmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken şirketin hangi maliyetleri 
dahil edeceğini belirtir. 

 
Yıllık iyileştirmeler, TFRS 1 ‘Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması’, TFRS 9 
‘Finansal Araçlar’, TMS 41 ‘Tarımsal Faaliyetler’ ve TFRS 16’nın açıklayıcı örneklerinde küçük 
değişiklikler yapmaktadır 
 
● TMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına 

ilişkin değişikliği; yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama 
dönemlerine ertelenmiştir. TMS 1, "Finansal Tabloların Sunuluşu” standardında yapılan bu dar 
kapsamlı değişiklikler, raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak 
yükümlülüklerin cari veya cari olmayan olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, 
raporlama tarihinden sonraki olaylar veya işletmenin beklentilerinden etkilenmemektedir 
(örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin ihlali). Değişiklik ayrıca, TMS 1'de bir 
yükümlülüğün “ödenmesi”nin neyi ifade ettiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (Devamı) 
 
● TMS 1, Uygulama Bildirimi 2 ve TMS 8’deki dar kapsamlı değişiklikler, 1 Ocak 2023 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler muhasebe politikası açıklamalarını iyileştirmeyi ve finansal tablo kullanıcılarının 
muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe politikalarındaki değişiklikleri ayırt 
etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

 
● TMS 12, Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin ertelenmiş vergiye 

ilişkin değişiklik, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, şirketler tarafından ilk defa finansal tablolara 
alındığında vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farkların eşit tutarlarda oluşmasına neden olan 
işlemler üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmelerini gerektirmektedir. 

 
2.6  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi  
 
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Grup’un finansal durumu. performansı ve nakit 
akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari 
dönem özet konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı 
bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve ilgili farklar ilgili dipnotlarda açıklanır.   
 
 
3 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ  
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Kasa 607.733 560.551 
Banka 626.421.186 752.378.811 
 -Vadeli mevduat 170.687.955 430.369.943 
 -Vadesiz mevduat 455.733.231 322.008.868 
Bloke tutarlar (*) 14.785.982 16.406.948 
 
Toplam 641.814.901 769.346.310 
 
(*)  30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 14.785.982 TL tutarındaki POS hesapları üzerinde vadesi en fazla 2 ay ve 

daha kısa olarak blokaj bulunmaktadır (31 Aralık 2021: 16.406.948 TL). 
 
30 Haziran tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara dönemlere ait nakit akış tablosunda yer alan nakit ve 
nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 
 
Nakit ve nakit benzerleri 641.814.901 1.048.667.210 
Eksi: Bloke tutarlar (14.785.982) (54.788.960) 
 
Toplam 627.028.919 993.878.250 
  



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT 
ÖZET KONSOLİDE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe  Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

23 

3 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı) 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Grup’a ait vadeli ve vadesiz mevduatların, vade 
detayları aşağıdaki gibidir: 
 

 Vadeli mevduat Vadesiz mevduat 
  30 Haziran 31 Aralık 30 Haziran 31 Aralık 
  2022 2021 2022 2021 
 
ABD Doları  119.987.955 153.251.298 354.358.849 193.926.913 
Avro - - 49.013.999 99.416.419 
TL 50.700.000 277.118.645 50.351.654 28.665.536 
AED - - 2.008.729 - 
     

  170.687.955 
 

430.369.943 455.733.231 
 

322.008.868 
 
 
4 FİNANSAL BORÇLANMALAR 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Kısa vadeli krediler 678.425.217 335.799.880 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 472.227.800 459.408.014 
Diğer finansal borçlanmalar(*) 48.196.366 15.012.263 
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler  12.530.913 12.031.613 
 
Toplam borçlanmalar 1.211.380.296 822.251.770 
 
Uzun vadeli kredileri 177.451.776 291.513.416 
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler  19.853.024 26.231.816 
 
Toplam borçlanmalar 197.304.800 317.745.232 
 
Toplam finansal borçlanmalar 1.408.685.096 1.139.997.002 
 
(*)  Diğer finansal yükümlülükler bankaların Grup’a sağlamış olduğu tedarrikçi finansaman sistemi 

kapsamındaki finansal yükümlülüklerden oluşmaktadır. 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Grup’un finansal borçlanmalar için vermiş olduğu rehin veya ipoteği 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).   
 
Grup’un tüm kredileri sabit faizlidir.   
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4 FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihler itibarıyla şirketin kredi yükümlülüklerinin vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
1 yıl içerisinde ödenecek 1.150.653.017 795.207.894 
1 - 5 yıl içerisinde ödenecek 177.451.776 291.513.416 

 
  1.328.104.793 1.086.721.310 

 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla bankalardan alınan kredi detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30 Haziran 2022 

 Para Birimi TL Miktarı Faiz Oranı % 
 
Kısa vadeli banka kredileri TL 678.425.217 %14,00- %25.00 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye 
   düşmüş kısımları TL 472.227.800 %9.60- %18.50 
 
Toplam  1.150.653.017  
 
Uzun vadeli banka kredileri TL 177.451.776 %9,50- %18,25 
 
Toplam  1.328.104.793  
 
31 Aralık 2021 bankalardan alınan kredi detayı aşağıdaki gibidir:  
 
  31 Aralık 2021 

 Para Birimi TL Miktarı Faiz Oranı % 
 
Kısa vadeli banka kredileri TL 335.799.880  %18- %20.75  
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye 
   düşmüş kısımları TL 

 
459.408.014 

 
 %9.35- %18.50  

 
Toplam  795.207.894  
 
Uzun vadeli banka kredileri TL 

 
291.513.416 

 
 %9.50-%18.25  

 
Toplam  

 
1.086.721.310  

 
30 Haziran 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren 6 aylık dönemlere ait finansman faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akış hareketi aşağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak 
2022 

Nakit 
işlemler 

Nakit olmayan 
İşlemler(*) 

30 Haziran 
2022 

 
Finansal borçlanmalar 1.086.721.310 252.272.727 (10.889.244) 1.328.104.793 
Diğer finansal yükümlülükler 15.012.263 33.184.103 - 48.196.366 
   1.101.733.573 285.456.830 (10.889.244) 1.376.301.159 

 
  1 Ocak 

2021 
Nakit 

işlemler 
Nakit olmayan 

İşlemler(*) 
30 Haziran 

2021 
 
Finansal borçlanmalar 738.148.010 345.465.893 17.810.115 1.101.424.018 
   738.148.010 345.465.893 17.810.115 1.101.424.018 

 
(*)  30 Haziran tarihleri itibarıyla nakit olmayan işlemler tahakkuk eden faiz tutarlarından oluşmaktadır.  
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5 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
Konsolide finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve 
kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve müştereken 
kontrol edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında 
ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin önemli bir bölümü 
elimine edilmiş olup ilişkili taraflarla yapılan işlemlerden eliminasyon sonrası kalanlar Grup için bir 
önemlilik arz etmemektedir. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun şekilde işletmenin 
normal işleyişi esnasında gerçekleştirilmiştir. 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan toplam faydaların tutarı  
8.961.410 TL’dir (30 Haziran 2021:8.327.229 TL). 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçlar: 
 
Ticari alacaklar: 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
BRF Global GmbH 138.602.604 28.577.919 
BRF Foods GmbH 8.904.566 5.065.578 
Federal Foods LLC 15.436 8.785 
 
Toplam 147.522.606 33.652.282 
 
Ticari borçlar: 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
BRF S.A. - 1.397.773 
Federal Foods LLC - 443.012 
Al Wafi - 70.831 
 
Toplam - 1.911.616 
 
İlişkili taraflara yapılan ürün satışları: 
 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 
 
BRF Global GmbH 225.465.623 38.999.667 
BRF Foods GmbH 24.345.950 12.295.887 
Federal Foods LLC - 6.635.548 
BRF Al Yasra Foods Co. - 163 
 
Toplam 249.811.573 57.931.265 
 
İlişkili taraflardan yapılan alımlar: 
 
 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 
 
BRF S.A 2.453.489 680.504 
Al Wafi - 1.990.008 
BRF Foods GMBH-Dubai Şubesi - 1.334.138 
BRF Foods GMBH - 477.958 
Federal Foods Qatar - 453.773 
Federal Foods LLC - 303.958 
Al Wafi Al Takamul International - 253.887 
Al Khan Foodstuff LLC - 238.792 
 
Toplam 2.453.489 5.733.018 
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6 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR  
 
Ticari alacaklar 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle Grup’un dönen varlık grubundaki ticari alacakları 
aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 745.434.550  524.902.470 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 5) 147.522.606  33.652.282 
 
Toplam 892.957.156 558.554.752 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Alıcılar 765.516.205 542.956.894 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar  147.522.606 33.652.282 
Şüpheli alacak karşılığı (8.552.673) (9.176.311) 
Ticari alacak reeskont etkileri (11.528.982) (8.878.113) 
 
Toplam 892.957.156 558.554.752 
 
Şüpheli ticari alacak karşılığının 1 Ocak - 30 Haziran 2022 ve 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemlerine 
ait hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 
 
Açılış bakiyesi (9.176.311) (9.283.398) 
Dönem içi artış (157.068) (340.000) 
İptal edilen karşılık 780.706 136.222 
 
Kapanış bakiyesi (8.552.673) (9.487.176) 
 
Grup’un dönen varlık grubundaki ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne 
ilişkin detaylar Dipnot 20 ve Dipnot 21’de açıklanmıştır. 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla senetli ve senetsiz alacaklara karşılık olarak alınan 
teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Teminat mektupları 238.963.985 148.196.251 
İpotekler 40.995.665 40.995.665 
 
Toplam 279.959.650 

 
189.191.916 

 
Grup’un, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla duran varlık grubundaki ticari alacakları yoktur  
(31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).  
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6 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 
 
Ticari borçlar 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki 
gibidir: 
 

 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 2.060.243.658 1.199.767.335 
İlişkili taraflara ticari borçlar -                1.911.616 
 

Toplam 2.060.243.658 1.201.678.951 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli ticari borçların detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Ticari borçlar 2.062.871.619 1.201.502.901 
Diğer ticari borçlar 3.886.872 5.699.819 
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot: 5) - 1.911.616 
Ticari borç reeskont etkileri (6.514.833) (7.435.385) 
 
Toplam 2.060.243.658 1.201.678.951 
 
Grup’un kısa vadeli ticari borçlarına ilişkin kur riski Dipnot 21’de açıklanmıştır.  
 
Grup’un, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla uzun vadeli ticari borçları yoktur (31 Aralık 2021:  
Bulunmamaktadır). 
 
 
7 STOKLAR  
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla stokların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
Hammaddeler ve yardımcı malzemeler 780.034.071 766.501.165 
 
Mamüller 333.044.260 207.921.855 
Yarı Mamüller 141.990.669 81.585.656 
Yoldaki mallar 6.842.919 2.271.754 
Değer düşüklüğü karşılığı (23.886.092) (24.112.841) 
 
Toplam 1.238.025.827 1.034.167.589 
 
30 Haziran 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla stoklar üzerindeki değer 
düşüklüğü karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 
 
1 Ocak bakiyesi 24.112.841 6.217.901 
(İptal edilen)/Dönem içi giderleştirilen karşılıklar, net (226.749) (4.564.462) 
 
Toplam 23.886.092 1.653.439 
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8 CANLI VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla 1 yılda itfa edilen damızlık tavuklar, damızlık 
yarka sürüleri, broiler kesimlik canlı tavuklar ve broiler kesimlik canlı hindiler canlı varlıklar kalemi 
içerisinde sınıflandırılmıştır. 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla canlı varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Broiler canlı tavuklar 441.321.916 224.292.825 
Damızlık tavuklar 80.963.597 71.413.865 
Damızlık yarkalar 66.272.546 40.991.698 
Broiler canlı hindi 58.912.037 43.830.702 

  647.470.096 
 

380.529.090 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla broiler canlı tavukların hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir: 
 
Broiler canlı tavuklar 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Açılış bakiyesi 224.292.825 105.147.511 
Doğum ve alımdan dolayı artışlar 439.453.057 425.900.861 
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*) 2.666.076.002 2.491.643.183 
Çıkışlar (2.888.499.968) (2.798.398.730) 

  441.321.916 
 

224.292.825 
 
(*)  Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve bakım 

maliyetlerini kapsamaktadır. 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2022 

Damızlık tavuklar Maliyet 
Birikmiş  

amortisman 

Satış amaçlı 
elde tutulan 

varlıklara 
transferler 

Net defter  
değeri 

 
1 Ocak 2022 203.658.654 (132.244.789) - 71.413.865 
Girişler - (59.687.758) - (59.687.758) 
Damızlık yarkalardan transferler 82.917.241 - - 82.917.241 
Çıkışlar (95.130.717) 81.450.966- - (13.679.751) 
 
30 Haziran 2022 191.445.178 (110.481.581) - 80.963.597 
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8 CANLI VARLIKLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2021 

Damızlık tavuklar Maliyet 
Birikmiş  

amortisman 

Satış amaçlı 
elde tutulan 

varlıklara 
transferler 

Net defter  
değeri 

 
1 Ocak 2021  154.913.063   (101.986.317)  (9.051.707)  43.875.039  
Girişler -  (148.272.312)  (13.908.900)  (162.181.212) 
Damızlık yarkalardan transferler  175.811.137  - -  175.811.137  
Çıkışlar  (127.065.546)  118.013.840   22.960.607   13.908.901  
Yabancı para çevrim farkları - - - - 
 
31 Aralık 2021  203.658.654   (132.244.789) -  71.413.865  
 
30 Haziran 2022 itibarıyla canlı varlıklar üzerinde 5.348.168 TL sigorta teminatı mevcuttur  
(31 Aralık 2021: 5.348.168 TL). 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla damızlık yarka sürülerinin hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir: 
 
Damızlık yarkalar 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Açılış bakiyesi 40.991.698 51.952.811 
Girişler 59.772.548 68.150.345 
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*) 48.425.541 96.699.679 
Transfer (82.917.241) (175.811.137) 
 
Dönem Sonu 66.272.546 

 
40.991.698 

 
(*)  Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri. yetiştirici maliyetleri. ilaç ve bakım 

maliyetlerini kapsamaktadır. 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla broiler canlı hindilerin hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir: 
 
Broiler canlı hindi 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Açılış bakiyesi 43.830.702 15.988.526 
Girişler 25.546.556 28.445.296 
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*) 67.951.780 122.089.598 
Çıkışlar (78.417.001) (122.692.718) 
 
Dönem Sonu 58.912.037 

 
43.830.702 

 
(*)  Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve bakım 

maliyetlerini kapsamaktadır. 
  



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT 
ÖZET KONSOLİDE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe  Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

30 

9 TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
   30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 

 
Para Birimi 

Yabancı Para 
Miktarı TL Tutar 

Yabancı Para 
Miktarı TL Tutar 

 
A  Kendi tüzel kişiliği adına 
   vermiş olduğu TRİ'ler 

Avro     

TL - - - - 
B  Tam konsolidasyon 
   kapsamına dahil edilen 
   ortaklıklar lehine vermiş 
   olduğu TRİ'ler 

 

- 257.553.117 
- 
- 

- 
38.795.206 TL 

C  Olağan ticari faaliyetlerinin 
   yürütülmesi amacıyla diğer 
   3. kişilerin borcunu temin 
   amacıyla vermiş olduğu 
   TRİ'ler TL - - 

 
- 

 
- 

D  Diğer verilen TRİ'ler - - - - - 
 
Toplam  - 257.553.117 - 38.795.206  
 
Grup’un vermiş olduğu TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla  
yüzde 17,2’dir (31 Aralık 2021: yüzde 3,1). 
 
 
10 Peşin ödenmiş giderler 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla dönen varlık grubundaki peşin ödenmiş giderler 
aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2022  31 Aralık 2021 
 
Tedarikçilere verilen avanslar 396.362.916 169.237.877 
Yetiştiricilere verilen avanslar 25.845.142 8.808.933 
Gelecek aylara ait giderler 35.600.773 5.199.409 
Personel avansları 988.260 1.420.683 
   
   
 
 458.797.091 184.666.902 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla duran varlık grubundaki peşin ödenmiş giderler 
aşağıdaki gibidir: 
  

30 Haziran 2022  31 Aralık 2021 
 
Sabit kıymetler için verilen avanslar 128.925.738 20.745.015 
Tedarikçilere verilen avanslar- 30.849 12.921 
Gelecek yıllara ait giderler - - 
  128.956.587 20.757.936 
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11 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Diğer dönen varlıklar 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2022  31 Aralık 2021 
Devreden ve indirilecek Katma Değer Vergisi (“KDV”) 336.905.724 38.838.931 
İhracat Teşvikleri (*) 19.376.309 13.970.678 
Diğer 1.822.676 223.259 

  358.104.709 53.032.868 
 
(*)  İlgili tutar Ekonomi Bakanlığı’nın markalaşma destek programı için verdiği desteklerden oluşmaktadır.
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12 MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
Maddi duran varlıkların 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2022 Girişler Transferler 30 Haziran 2022 
 
Maliyet     
Arsalar, Binalar ve Yeraltı Yerüstü Düzenleri 235.642.679 - 1.145.355 236.788.034 
Makine, Tesis ve Cihazlar 749.538.875 - 8.069.406 757.608.281 
Taşıtlar 1.920.183 - - 1.920.183 
Demirbaşlar 35.899.302 - 915.750 36.815.052 
Yapılmakta Olan Yatırımlar 114.190.831 68.539.524 (75.074.638) 107.655.717 
Özel Maliyetler 12.719.646 - 1.097.222 13.816.868 
 
Toplam 1.149.911.516 68.539.524 (63.846.905) 1.154.604.135 
 
Birikmiş Amortisman     
Binalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (82.505.445) (3.523.851) - (86.029.296) 
Makine, Tesis ve Cihazlar (324.979.321) (23.547.164) - (348.526.485) 
Taşıtlar (1.669.505) (31.830) - (1.701.335) 
Demirbaşlar (17.272.797) (1.836.279) - (19.109.076) 
Özel Maliyetler (11.022.931) (274.666) - (11.297.597) 
 
Toplam (437.449.999) (29.213.790) - (466.663.789) 
 
Net Defter Değeri 712.461.517   687.940.346 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerindeki ipotek tutarı yoktur. ( 30 Haziran 2021: yoktur) 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerindeki sigorta teminat tutarı 4.087.708.399 TL’dir . (30 Haziran 2021: 2.448.114.132) 
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12 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
Maddi duran varlıkların 30 Haziran 2021 itibarıyla hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2021 Girişler Çıkışlar (-) Çevrim farkı Transferler 30 Haziran 2021 
 
Maliyet       
Arsalar, Binalar ve Yeraltı Yerüstü Düzenleri 235.723.388 1.182.500 (102.606) -- 11.500               236.814.782    
Makine, Tesis ve Cihazlar 761.413.417 6.664.349 (3.450.255) 17.174 13.611.562 778.256.247 
Taşıtlar 1.954.162 33.043 -- --  -- 1.987.205 
Demirbaşlar 28.154.091 301.490 (171.172) 23.915 224.405 28.532.729 
Yapılmakta Olan Yatırımlar 15.776.534 32.917.353 -- --  (13.847.467) 34.846.420 
Özel Maliyetler 31.865.886 152.401 (1.442.566) --  -- 30.575.721 
 
Toplam 1.074.887.478 41.251.136 (5.166.599) 41.089  -- 1.111.013.104 

       
Birikmiş Amortisman       
Binalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (77.452.800) (3.315.423) 78.349 -- -- (80.846.472) 
Makine, Tesis ve Cihazlar  (290.677.065)  (19.342.335) 1.121.070  (15.231) --  (310.125.239) 
Taşıtlar  (3.594.451)  (62.829)  --  --  --  (3.657.280) 
Demirbaşlar  (15.779.518)  (1.435.615) 167.787  (23.819)  --  (17.071.165) 
Özel Maliyetler  (29.764.938)  (328.583) 1.319.332  --  --  (28.774.189) 
 
Toplam  (417.268.772)  (24.484.785) 2.686.538  (39.050)  --  (439.106.069) 
 
Net Defter Değeri 657.618.706     671.907.035 
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13 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir: 

Maliyet 
1 Ocak   

2022 Girişler Transferler 
31 Haziran   

2022 
 
Yazılım 22.491.005 -- 63.846.905 86.337.910 
Lisans 4.512.500 -- -- 4.512.500 
 
Toplam 27.003.505 -- 63.846.905 90.850.410 
 
İtfa Payları     
 
Yazılım (20.475.112) (4.189.942) -- (24.665.054) 
Lisans (2.876.206) (72.944) -- (2.949.150) 
 
Toplam (23.351.317) (4.262.886) -- (27.614.203) 
 
Net Defter Değeri 3.652.188 (4.262.886) 63.846.905 63.236.207 
 
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 
1 Ocak   

2021 Girişler Çıkışlar(-) 
31 Aralık   

2021 
 
Yazılım 22,935,964 1.386 (262.166) 22.675.184 
Lisans 3.925.480 2,841,028 (1.052.372) 5.714.136 
 
Toplam 26.861.444 2,842,414 (1.314.538) 28.389.320 
     
İtfa Payları     
 
Yazılım (19.427.790) (2.691.051) 262.166 (21.856.675) 
Lisans (3.774.450) (154.128) 1.048.119 (2.880.459) 
 
Toplam (23.202.240) (2.845.179) 1.310.285 (24.737.134) 
 
Net Defter Değeri 3.659.204   3.652.186 
 
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren yıllar itibarıyla cari dönem itfa giderleri satışların maliyeti, genel 
yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve araştırma geliştirme giderlerine dahil edilmiştir. 31 Aralık 
2021 tarihleri itibarıyla, Grup’un işletme içerisinde oluşturulmuş maddi olmayan duran varlığı 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).  
 
14  SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, Grup’un satış amaçlı sınıflandırılan duran 
varlıklar detayı aşağıdaki gibidir: 
 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Açılış 22.818.494 207.246.490 
Çıkışlar (-)  - (249.019.423) 
Değer düşüklüğü - 64.591.427 
 
Toplam 22.818.494 22.818.494 
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14 SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
20 Şubat 2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla, net defter değeri 58.062.888 TL tutarındaki 
bina, arsa ve makine ve teçhizattan oluşan varlık grupları, satılmaya hazır varlıklara transfer edilmiştir.  
 
30 Haziran 2022 tarihi itibariyle söz konusu bina, arsa ve makine ve teçhizattan oluşan varlık gruplarının 
bir kısmının satışı gerçekleşmemiştir. Grup Yönetimi’nin, satış planlarında bir değişiklik olmaması ve 
satışların kısa vade içerisinde gerçekleşmesinin muhtemel olması sebebiyle 30 Haziran 2022 tarihi 
itibarıyla satış amaçlı elde tutulan duran varlıklarda muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir. 
 
Grup, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırdığı bağlı 
ortaklığını defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçmüş 
ve bu analiz sonucunda ortaya çıkan 64.591.427 TL tutarındaki değer düşüklüğünü kar veya zarar ve 
diğer kapsamlı gelir tablosunda yatırım faaliyetlerinden giderler/gelirler altında muhasebeleştirmiştir. 

Şirket tarafından 17.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirket’in %100 pay sahibi 
olduğu Nutrinvestment B.V.'nin %99,99 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının 
tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay 
devir sözleşmesinin imzalandığı kamuya açıklanmıştı. Sözleşme kapsamında yer alan ön koşulların 
tamamlanması ile, pay devir işlemleri 4 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmiş ve devir işlemlerinin 
tamamlandığı kamuya duyrulmuştur. 
 
 
15 ÖZKAYNAKLAR 
 
(a) Ödenmiş Sermaye 

 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 TL (31 Aralık 2021:  
1 TL) olan 100.023.579 adet (31 Aralık 2021: 100.023.579 adet) paydan oluşmaktadır. Farklı hisse 
grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 
  30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 

 
Pay 

türü 
Hisse 
tutarı 

Ortaklık 
payı% 

Hisse   
tutarı 

Ortaklık 
payı % 

 
Hissedarlar      
TBQ Foods GmbH A 91.727.012 91,71 91.727.012 91,71 
Halka Açık A 8.296.567 8,29 8.296.567 8,29 
 
Toplam  

 
100.023.579 100,00 100.023.579 100,00 

 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 6.348.821 TL tutarındaki sermaye düzeltme farkları Şirket’in ödenmiş 
sermaye tutarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan ve geçmiş yıllar zararına mahsup 
edilmemiş veya sermayeye eklenmemiş sermaye düzeltme farklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 
6.348.821 TL). 
 
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Şubat 2011 
tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olup, Şirket 
Yönetim Kurulu’na kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırım yetkisi 2026 yılına kadar verilmiştir. 
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15 ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
(b) Diğer yedekler 
 
Banvit’in eski iştiraki Yumtaş’ın elinde bulunan taşınmazlar ile tüm Banvit hisse senetleri, iştirakin 
iflasından önce Şirket’e devredilmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda bu 
hisse senetleri endekslenmiş maliyet bedeli olan 22.511.632 TL’den işletmenin kendi hisse senetleri 
olarak takip edilmektedir. Şirket, 25 Ekim 2010 tarihinde, hazinesinde bulunan 4.750.293 adet Banvit 
hissesini blok olarak hisse başına 5,95 TL bedel üzerinden yabancı yatırımcılara satmıştır. Satışa konu 
olan Banvit hisse senetleri, Banvit’in iflası gerçekleşen bağlı ortaklığı Yumtaş’a ait olup, Banvit’e olan 
borcundan dolayı Banvit portföyüne geçmiş ve makul bir süre içinde hisse senetlerinin Banvit’in elinden 
çıkarması gerektiğinden bu satış yapılmıştır. Satıştan dolayı ortaklık paylarında ve sermaye yapısında 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu hisselerin satışı, 25 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
İşlemler için ödenen 141.321 TL’lik komisyon sonrası hisse satışından doğan 5.611.290 TL’lik kar 
özkaynaklar altında diğer yedekler altında muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2021: 5.611.290 TL). 
 
(c) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 
 
TMS 19 (2011) standardının kapsamı sonucunda diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen 
aktüeryal kazanç ve kayıplardan oluşmaktadır 
 
(d) 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 
yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın yüzde 5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise 
ödenmiş sermayenin yüzde 5’ini aşan dağıtılan karın yüzde 10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş sermayenin yüzde 50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir. bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 2021 yılı içerisinde 
Şirket’in yasal yedeklere transfer ettiği tutar bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).  
 
  30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Birinci tertip genel kanuni yedek akçe 11.177.487 11.177.487 
İkinci tertip genel kanuni yedek akçe 4.013.351 4.013.351 
 
Toplam 15.190.838 15.190.838 
 
(e) Yabancı para çevrim farkları 
 
Yabancı para çevrim farkları, Grup’un yurtdışı bağlı ortaklıklarının faaliyet sonuçlarının ve finansal 
durumunun Grup’un sunum para birimi olan TL’ye çevriminden kaynaklanmaktadır. 
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15 ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
(f) Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu 

 
Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu, arazi, makine ve tesisatların yeniden değerlemesinden 
oluşmaktadır. Yeniden değerlenen bir varlığın elden çıkarılması durumunda yeniden değerlemem 
fonunun satılan varlıkla ilişkili kısmı doğrudan geçmiş yıl karına devredilir. Ayrıca, varlık işletme 
tarafından kullanıldıkça varlığın yeniden değerlenmiş defter değeri üzerinden hesaplanan amortisman 
ile maliyeti üzerinden hesaplanan amortismanı arasındaki farklar da yeniden değerleme fonundan 
geçmiş yıl karına devredilir. 
 
  30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
1 Ocak itibarıyla bakiye 414.037.623 427.419.945 
Duran varlık satışından/ kullanımından 
   kaynaklanan değer artış fonu çıkışı (6.691.161) (13.382.322) 
 
Toplam 407.346.462 414.037.623 

 
(g) Geçmiş yıl karları 

 
Net dönem karı dışındaki birikmiş karlar bu kalemde netleştirilerek gösterilir. Özleri itibarıyla birikmiş 
kar niteliğinde olan olağanüstü yedekler de bu kalemde gösterilir. Grup’un konsolide finansal 
tablolarındaki geçmiş yıllar karları dağılımı aşağıda verilmektedir: 
 
 

 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
 
Geçmiş yıllar karları 290.425.899 188.583.939 
 
Toplam 290.425.899 188.583.939 
 
16 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
1 Ocak - 30 Haziran 2022 ve 2021 dönemlerine ait satışlar ile satışların maliyeti aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak -  1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 
 30 Haziran  30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 
 2022 2022 2021 2021 
 
Yurtiçi satışlar 5.754.799.447 3.332.364.299 2.470.089.995 1.280.211.012 
Yurtdışı satışlar     244.635.203    164.410.174    404.988.389 257.128.030 
Diğer satışlar           235.617           108.577    186.189.598           138.676.090 
 
Brüt satışlar 5.999.670.26  7 3.496.883.050 3.061.267.982 1.676.015.132 
 
İade ve İndirimler (-) (1.162.109.634) (680.967.713) (561.809.158) (295.708.598) 
 
Net satışlar 4.837.560.633 2.815.915.337 2.499.458.824 1.380.306.534 
 
Satışların maliyeti (-) (4.131.120.636) (2.307.577.509) (2.195.108.043) (1.189.473.267) 
 
Brüt satış karı 706.439.997 508.337.828 304.350.781 190.833.267  
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17 GELİR VERGİLERİ  
 
Cari dönem vergi giderleri 
 
30 Haziran tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi geliri detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak -  1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 
 30 Haziran  30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 
 2022 2022 2021 2021 
 
Cari dönem vergi gideri   (94.390.928) (67.925.943) (4.086.916) (3.772.953) 
Ertelenmiş vergi geliri  16.104.392 (6.162.311) 9.531.057 4.414.831 
 
Vergi (gideri)/geliri  (78.286.536) (74.156.454) 5.444.141 641.878 
 

Cari dönem vergi varlıkları ve yükümlülükleri 
30 Haziran tarihleri itibarıyla cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir: 

  30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı 100.710.538 44,716,967 

Peşin ödenen vergi   (16.751.963) (2.695.951) 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 83.958.575 38.663.109 

 
 
 
 

Muhasebeleştirilmiş ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri  
30 Haziran 2022 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 

 
Varlık / 

(Yükümlülük) 
Varlık / 

(Yükümlülük) 
Maddi, maddi olmayan varlıklar ve canlı varlıklar 7.444.709 12.918.231 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 13.233.235 12.786.854 
Kıdem tazminatı karşılığı 19.601.989 18.465.474 
Diğer dönen varlıklar 13.656.389                11.715.346 
Stoklar 10.223.452 10.494.850 
Ticari borçlar 18.469.119 6.700.454 
Kullanım hakkı varlıkları ve kiralama yükümlülükleri 7.448.306 5.000.008 
Diğer kısa vadeli karşılıklar 9.045.314 4.546.261 
Devlet teşvik ve yardımları 27.147.383 27.147.383 
Maddi duran varlık değerleme fonu (100.444.870) (100.444.870) 
Diğer 8.235.736 8.920.778 
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü), net 34.060.762 18.250.769 
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18 PAY BAŞINA KAZANÇ  
 
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait pay başına kazanç tutarı 1,09 TL  
(30 Haziran 2021:1,51 TL) tutarı, karın ilgili dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine 
bölünmesiyle hesaplanmıştır. 
 
 1 Ocak -  1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 
 30 Haziran  30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 
 2022 2022 2021 2021 

 
Dönem karı 108.231.167 162.649.077 150.594.526 166.261.421 
 
Dönem boyunca mevcut olan adi  
   payların ortalama sayısı  100.023.579 100.023.579 100.023.579 100.023.579 
 
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına  
   kazanç 1,08 1,63 1,51 1,66 
 
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış 
   pay başına kazanç 1,08 1,63 1,51 1,66 
 
 
 
19 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
30 Haziran tarihlerinde sona eren dönemlere ait esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak -  1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 
 30 Haziran  30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 
 2022 2022 2021 2021 
 
Kur farkı gelirleri 200.030.643 110.581.299 93.295.845 40.816.410 
Reeskont gelirleri. net 32.581.189 19.362.348 520.486 520.486 
Devlet desteklemeleri 4.016.249 2.008.125 4.977.015 2.463.807 
Konusu kalmayan karşılıklar 790.562 790.562 425.000 425.000 
Hurda satış geliri 3.802.976 2.437.781 117.818 51.900 
Sigorta tazmin hasar geliri  - - 340.857 209.030 
Diğer 7.021.580 2.646.300 4.793.864 4.027.120 
 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler  248.243.199 137.826.415 104.470.885 48.513.753 
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19 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (Devamı) 
 
30 Haziran tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla, esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki 
gibidir: 
 
 1 Ocak -  1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 
 30 Haziran  30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 
 2022 2022 2021 2021 
 
Kur farkı gideri  277.636.005 129.195.499 130.752.943 54.893.264 
Şüpheli alacak karşılığı 157.068 34.919 -- (634.596) 
Reeskont giderleri, net -- -- -- (506.649) 
Diğer 2.592.428 (844.766) 10.461.427 2.426.348 
 
Esas faaliyetlerden diğer giderler 280.385.501 128.385.652 141.214.370 56.178.367 
 
 
20 FİNANSAL ARAÇLAR 
 
Finansal risk yönetimi 
 
Grup finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: 
 
• Kredi riski 
• Piyasa riski 
• Operasyonel risk 

 
Bu dipnot Grup’un yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, Grup’un hedefleri, riski ölçmek ve 
yönetmek için olan politika ve süreçler ve Grup’un sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır. Daha 
detaylı niceliksel ya da rakamsal açıklamalar Dipnot 18’de sunulmuştur. 
 
Risk yönetim çerçevesi 
 
Grup’un Yönetim Kurulu, risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak 
sorumludur. Yönetim Kurulu, Grup’un risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle sorumlu bir 
Riskin Erken Saptanması Komitesi kurmuştur. Komite, faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurul’una 
raporlamaktadır. 
 
Grup’un risk yönetim politikaları, karşılaşılacak riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini 
belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla 
belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Grup’un faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki 
değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Grup, eğitimler ve yönetim standart ve 
prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol 
ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir. 
 
Grup Denetim Komitesi, yönetimi, Grup’un risk yönetimi politika ve prosedürlerine uygunluğu 
açısından denetler ve Grup’un karşılaştığı risklere bağlı olarak risk yönetimi çerçevesinin yerine 
getirmesi esnasında destek vermektedir. İç denetim bölümü, risk yönetimi politika ve prosedürlerinin 
düzenli ve özel olarak değerlendirmelerini yapar ve sonuçları Denetim Komitesine raporlar. 
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20 FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı) 
 
Kredi riski 

 
Kredi riski, bir müşterinin veya karşı tarafın finansal araçlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine 
getirememesinden kaynaklanmakta olup temel olarak, Grup’un ticari alacakları ve borçlanma 
senetlerindeki yatırımlardan doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. Finansal 
varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. Grup’un önemli ölçüde 
kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve ticari alacaklardan 
oluşmaktadır. Grup’un çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz 
konusu riski finansal kuruluşlarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve söz konusu kuruluşların 
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir. Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski 
Grup yönetiminin müşterilere uygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Ticari 
alacaklar. Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak 
değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir 
(Dipnot 8). 
 
Piyasa riski 
 
Piyasa riski; döviz kurları ve faiz oranları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup’un gelirinin veya 
sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine 
maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi 
amaçlamaktadır. 
 
Kur riski 
 
Grup, Grup şirketlerinde geçerli para birimlerinden farklı olan bir para biriminden yaptığı satışlar, satın 
almalar ve borçlar nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Bu işlemlerde kullanılan başlıca para birimi 
Avro ve ABD Doları’dır.  
 
Operasyonel risk 
 
Kredi, piyasa ve likidite gibi dışsal riskler haricinde, Grup’un süreçleri, çalışanları, teknoloji ve altyapı 
gibi çeşitli sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve yasal düzenleyicilerin 
zorunluluklarından oluşan risklere operasyon riski denir. Operasyon riski Grup’un faaliyetlerinden 
oluşmaktadır. 
 
Grup, finansal zararlardan uzak durmak amacı ile operasyon riskini yönetmektedir. Bu bağlamda Grup 
aşağıdaki konularda Grup içi süreç ve kontroller belirlemiştir; 
 
• işlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları, 
• işlemlerin mutabakatı ve kontrolü, 
• yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk, 
• işlem ve kontrollerin dökümantasyonu, 
• karşılaşılan operasyonel risklerin periyodik değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri karşılayacak 

şekilde oluşturulan kontrol ve prosedürlerin yeterliliği, 
• operasyonel kayıpların raporlanması ve telafi edici öneri ve eylemler, 
• acil durum planlarının geliştirilmesi, 
• eğitim ve mesleki gelişim, 
• etik ve iş standartları, 
• etkili olabilecek alanlarda sigortaların da dahil olabileceği riski azaltıcı önlemler. 
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21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
 
Kredi Riski  
 

30 Haziran 2022 

Alacaklar  
Ticari alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki 

mevduat İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf  
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  
   (A+B+C+D+E) 147.522.606 745.434.550 - 22.694.853 626.421.186 
  - Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - (279.959.650) - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter 
değeri 147.522.606 695.677.833 - 22.694.853 626.421.186 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - 49.756.717 - - - 
  - Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - (279.959.650) - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 
  - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 8.552.673 - - - 
     - Değer düşüklüğü (-) - (8.552.673) - - - 
  - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 
     - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 
 
30 Haziran 2022 Alacaklar 
 Ticari alacaklar Diğer alacaklar 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 34.948.531 - 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 3.068.610 - 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 4.632.922 - 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 7.106.654 - 
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21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
Kredi Riski (Devamı) 
 

31 Aralık 2021 

Alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat  
Ticari alacaklar Diğer Alacaklar 

İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf  
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  
   (A+B+C+D+E) 33.652.282 524.902.470 - 11.513.218 752.378.811 
  - Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - (189.191.916) - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter 
değeri 33.652.282 455.954.082 - 11.513.218 752.378.811 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - 68.948.388 - - - 
  - Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - (189.191.916) - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 
  - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 9.176.311 - - - 
     - Değer düşüklüğü (-) - (9.176.311) - - - 
  - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 
     - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 
31 Aralık 2021 Alacaklar 
 Ticari alacaklar Diğer alacaklar 
 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 50.134.489 - 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 9.637.588 - 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 3.374.806 - 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 5.801.505 - 
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21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
Kredi riski (Devamı) 
 
Grup’un müşterilerinin çoğunluğu Türkiye’nin en büyük perakende şirketleridir ve bu sebepten 
Grup’un alacaklarından kayıpları pek fazla olmamıştır. Grup, müşterileri, kredi özelliklerine göre ve 
müşteri tiplerine göre sınıflandırmaktadırlar. Ticari alacakların çoğunluğu büyük perakende 
şirketlerinden dolayı oluşan alacaklardır. 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Grup’un şubelere tanıdığı kredi limiti maksimum 10.000 TL olup,  
10.000 TL üzeri her kredi limit teklifi, Grup politikalarında belirlenen süreçlere göre 
değerlendirilmektedir.  
 
30 Haziran 2022 itibarıyla Grup alacaklarını güvence altına almak amacıyla 10.000 - 125.000 TL 
aralığında limite sahip sigorta şartlarını taşıyan müşterilerini ticari kredi sigortası dahiline 
sokmaktadır. Bu limitlerin üzerinde talep edilen limitler için ise, Grup politikalarında belirlenen 
süreçlere ticari kredi sigortası yapılmaktadır. 
 
Grup tahsilat riskine karşılık müşterilerinden banka teminat mektubu ve gayrimenkul ipoteği almakta 
veya DBS sistemine dahil olmasını sağlamaktadır.  
 
Piyasa riski 
 
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: 
 

            30 Haziran 2022 

  TL 
Karşılığı 

ABD 
Doları Avro GBP 

 
1. Ticari alacaklar 175.154.554 10.497.663 14.323 - 

2. Nakit ve nakit benzerleri 401.530.098 21.289.071 2.695.688 - 
3. Diğer - - - - 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 576.684.652 31.786.734 2.710.011 - 
5. Toplam varlıklar (4) 576.684.652 31.786.734 2.710.011 - 
6. Ticari borçlar (883.031.459) (43.633.067) (8.892.071) - 
7. Finansal borçlanmalar - - - - 
8. Kısa vadeli yükümlülükler (6+7) (883.031.459) (43.633.067) (8.892.071) - 
9. Finansal borçlanmalar - - - - 
10. Uzun vadeli yükümlülükler (9) - - - - 
11. Toplam yükümlülükler (8+10) (883.031.459) (43.633.067) (8.892.071) - 
 
Net (4+11) (305.308.382) (11.846.333) (6.182.060) - 
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21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
Kredi riski (Devamı) 
 

            31 Aralık 2021 

  TL 
Karşılığı 

ABD 
Doları Avro GBP 

 
1. Ticari alacaklar 166.788.059 9.294.154 2.841.582 2.014 
2. Nakit ve nakit benzerleri 412.244.822 25.976.381 4.375.088 - 
3. Diğer - - - - 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 579.032.881 35.270.535 7.216.670 2.014 
5. Toplam varlıklar (4) 579.032.881 35.270.535 7.216.670 2.014 
6. Ticari borçlar (548.894.192) (35.746.174) (4.735.742) - 
7. Finansal borçlanmalar - - - - 
8. Kısa vadeli yükümlülükler (6+7) (548.894.192) (35.746.174) (4.735.742) - 
9. Finansal borçlanmalar - - - - 
10. Uzun vadeli yükümlülükler (9) - - - - 
11. Toplam yükümlülükler (8+10) (548.894.192) (35.746.174) (4.735.742) - 
 
Net (4+11) 31.181.664 (475.639) 2.480.928 2.014 
 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
 30 Haziran 2022 

  Kar/zarar Özkaynaklar 

  Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın değer 

kaybetmesi 

Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın 

değer 
kaybetmesi 

 
ABD Doları’nın TL karşısında yüzde 10 değer 
   kazanması/kaybetmesi halinde 
 
1- ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) (19.737.649) 19.737.649 - - 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3- ABD Doları net etki (1+2) (19.737.649) 19.737.649 - - 
 
Avro’nun TL karşısında yüzde 10 değer 
   kazanması/kaybetmesi halinde 
 
4- Avro net varlık/(yükümlülüğü) (10.738.300) 10.738.300 - - 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6- Avro net etki (4+5) (10.738.300) 10.738.300 - - 
 
Diğer döviz kurlarının TL karşısında yüzde 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) (30.475.949) 30.475.949 - - 
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21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
Kredi riski (Devamı) 
 
 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
31 Aralık 2021 

  Kar/zarar Özkaynaklar 

  Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın değer 

kaybetmesi 

Yabancı 
paranın 

değer 
kazanması 

Yabancı 
paranın 

değer 
kaybetmesi 

 
ABD Doları'nın TL karşısında yüzde 10 değer 
   kazanması/kaybetmesi halinde 
 
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (633.979) 633.979 - - 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3- ABD Doları net etki (1+2) (633.979) 633.979 - - 
 
Avro'nun TL karşısında yüzde 10 değer 
   kazanması/kaybetmesi halinde 
 
4- Avro net varlık/yükümlülüğü 3.742.902 (3.742.902) - - 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6- Avro net etki (4+5) 3.742.902 (3.742.902) - - 
 
Diğer döviz kurlarının TL karşısında yüzde 10 değer 
   kazanması/kaybetmesi halinde 
 
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 3.618 (3.618) - - 
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - - - 
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) 3.618 (3.618) - - 
 
Toplam (3+6+9) 3.112.541 (3.112.541) - - 

 
Faiz oranı riski 
Grup’un faiz bileşenine sahip finansal kalemlerinin rapor tarihindeki faiz yapısı şu şekildedir: 
 

   30 Haziran 2022 31 Aralık 2021 
Sabit faizli kalemler   
Finansal varlıklar 170.742.687 524.902.470 
Finansal yükümlülükler 1.321.895.457 1.139.997.002 

 
22 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur. 
 
 
23 NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren 6 aylık ara dönem itibariyle Grup’un işletme faaliyetlerinden elden 
edilen nakit 199.491.833TL (30 Haziran 2021: Elde Edilen 79.114.878 TL). Yatırım faaliyetlerinde 
kullanılan nakit (669.201.421)TL (30 Haziran 2021:80.851.830 TL). finansman faaliyetlerinden elde 
edilen nakit akışları da 223.804.347 TL (30 Haziran 2021: 320.341.047 TL ) olarak gerçekleşmiştir. 
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24 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup’un özkaynakları 1.471.337.412 TL 
tutarındaki Ana Ortaklık’a ait özkaynaklarından oluşmaktadır (30 Haziran 2021: 1.244.097.043 TL). 

 
 
 
 
 

…………………. 
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