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Beyaz et sektöründe 1968 yılından bu yana
faaliyetlerimizle sürdürülebilir başarıyı
somutlaştırıyoruz. Bugün binlerce çalışanımız,
öncü üretim anlayışımız ve kalite odaklı
yaklaşımımızla geleceğe sağlam adımlarla
ilerliyoruz.
Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden biri olan BRF çatısı
altında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde gezegenimizi ön
planda tutuyoruz.
Var olan çevresel etkimizi örnek sürdürülebilirlik projeleriyle
azaltmaya devam ediyor, gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmak için üstün bir gayretle çalışıyoruz. Bu
çalışmanın olumlu sonuçlarını almaktan mutluluk duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Ar-Ge ve İnovasyon
İnsan Kaynakları
İyi Tarım Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Toplumsal Faydalar
Politikalarımız

Banvit 2021 Faaliyet Raporu filmimizi izlemek için tıklayabilirsiniz.

Banvit’se Tamam kampanya filmimizi
görmek için tıklayabilirsiniz.
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Bir Bakışta Banvit BRF

Yönetimden

Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz’ün
2021 performans değerlendirmesi için
videomuzu izleyebilirsiniz.

2021 Yılı Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Global şirketimiz BRF’nin, tüm üretim zincirlerindeki
sera gazı salımlarında 2040’a kadar ‘‘Net Sıfır’’
hedefi doğrultusunda, üretim süreçlerimizi
sürdürülebilirlik perspektifinde optimize ediyoruz.
Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız
olan yaşanabilir bir dünya için, bugün olduğu gibi
bundan sonra da çalışmalarımıza ara vermeden
devam etmeyi hedefliyoruz.
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Bir Bakışta Banvit BRF

Yönetimden

Banvit BRF Uluslararası Pazarlar ve
Üretim Direktörü Christine Maziero Castro’nun
2021 performans değerlendirmesi için
videomuzu izleyebilirsiniz.

2021 Yılı Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Ciddi yatırımlarla ‘‘Sıfır Atık’’ belgeleri almaya
hak kazanan tesislerimizde önemli oranda su ve
enerji tasarrufu sağlıyoruz. Şu anda kullandığımız
suyun tamamını yani 26 bin nüfuslu bir ilçenin
yıllık kullanımı kadar suyu arıtıyoruz. Elektrik
ve doğalgaz tasarrufu, elektrik kullanımı için
yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alma
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2

Bir Bakışta Banvit BRF

Yönetimden

2021 Yılı Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik

Gıda israfının önlenmesi konusunda hayata
önemli bir katkımız bulunuyor. Ürettiğimiz gıdanın
%100’ünü tüketime sunarak sorumluluğumuzu
yerine getiriyoruz. Kilitli aç kapa ambalajlarımız, raf
ömrünü güvenle uzatırken gıda israfını engelliyor.
Akıllı Çocuk Sofrası sosyal sorumluluk projesiyle,
ilköğretim çağındaki çocuklarda israf konusunda
farkındalık oluşturuyoruz.

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Banvit BRF CMO’su Yasemin Gürleroğlu’nun
2021 performans değerlendirmesi için
videomuzu izleyebilirsiniz.
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Bir Bakışta Banvit BRF

Yönetimden

2021 Yılı Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik

Her yıl portföyümüze kattığımız yeni lezzetlerimiz,
ambalajlamada inovatif ve çevre dostu
çözümlerimiz, üretimdeki kalitemizle yükselişimizi
sürdürüyoruz. Türkiye’nin en çok tercih edilen*,
eve giren et ve et ürünleri kategorisinde en fazla
haneye erişen ve en yüksek paya sahip olan firma**
olarak başarı sınırlarımızı genişletmeye devam
ediyoruz. Sağladığımız ihracat geliriyle ülkemiz
adına katma değer yaratıyoruz.
* Ipsos 2021 Marka Sağlığı Araştırması
** Ipsos 2021 Hane Tüketim Paneli Araştırması

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Banvit BRF CFO’su Ahmet Ersöz’ün
2021 performans değerlendirmesi için
videomuzu izleyebilirsiniz.
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Rakamlarla Banvit BRF

Banvit BRF, 2021 yıl sonu itibarıyla 5,32 milyar
TL satış hasılatı gerçekleştirmiştir.

Dönen Varlıklar

Toplam Varlıklar

3,01 milyar TL

3,91 milyar TL

Hasılat

Çalışan Sayısı

5,32 milyar TL

5.188

Brüt Kâr Marjı

FAVÖK

%12,77

425,82 milyon TL
Üretim türüne göre Net Ciro değişimi

Toplam İhracat

98 milyon ABD doları

Toplam Mamul Piliç

%51,9

Toplam Mamul Hindi

%23,4

Toplam İleri İşlenmiş Ürün

%54,7

Toplam

%51,3
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2021 Gelişmeleri

IPSOS Beyaz Et Kategorisi 2021 Marka Sağlığı
Araştırması sonuçlarına göre Banvit; tavuk
ürünleri kategorisinde %52’lik oranla en çok
tercih edilen marka oldu.
Banvit, ISO 500’de sektör liderliğini korudu
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020
araştırmasında kanatlı sektörü temsilcileri
arasında en üst sırada yer alana Banvit, genel
Türkiye sıralamasında 65’inci sıraya yerleşti.

Kategorisinde en fazla haneye erişen firma:
Banvit
IPSOS 2021 Hane Tüketim Paneli verilerine göre
Banvit, eve giren et ve et ürünleri kategorisinde
en fazla haneye erişen ve en yüksek miktar ve
ciro payına sahip firma oldu.

Banvit, “Türkiye’nin En Değerli 100
Markası” listesinde
Sektörünün güçlü markalarından biri olan
Banvit, Brand Finance Türkiye tarafından 2021
yılında açıklanan “Türkiye’nin En Değerli 100
Markası” listesinde 64’üncü sırada yer aldı. Bu
sonuçla, listedeki tek kanatlı eti üreticisi Banvit
oldu. Yine bu araştırmaya göre, Banvit’in
marka değeri 40 milyon ABD dolarına ulaştı.

Banvit, ihracattaki liderliğini sürdürdü
Banvit, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından verilen
“Başarılı İhracatçılar Ödülleri”nde 3 farklı
kategoride 3 ödül birden kazandı. Genel ihracat,
et ürünleri ve beyaz et kategorilerinde MENA
Bölgesi olarak tanımlanan, ağırlıklı olarak Orta
Doğu ülkelerinin yer aldığı ihracat pazarlarında
2020 yılında ulaşılan toplam 100 milyon ABD
doları ihracat geliri ile Banvit, ödüle değer
görüldü.

Türkiye’de en çok tercih edilen beyaz et
markası: Banvit
IPSOS Beyaz Et Kategorisi 2021 Marka
Sağlığı Araştırması sonuçlarına göre Banvit;
tavuk ürünleri kategorisinde %52’lik oranla
en çok tercih edilen marka oldu. Yine aynı
araştırmaya göre Banvit bütün tavuk, parça
tavuk, tavuk döner, nugget, sosis, tavuk ve
tavuk ürünleri kategorilerinde marka değeri
olarak lider marka konumunda.

“Sıfır Atık” belgeleri tamamlandı
Doğal kaynakların etkin yönetimi ve
sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen uygulamalarla Bandırma
Kampüsü’nde faaliyet gösteren piliç kesimhane
tesisi, İzmir Kampüsü’nde faaliyet gösteren piliç
kesimhane tesisi ve yem fabrikası için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık”
belgeleri 2020 yılında alındı.

2021 yılında devam eden çalışmalar
sonucunda Elazığ piliç kesimhanesi ve yem
fabrikası ile İzmir hindi kesimhanesini sıfır
atık belgesi kapsamına dâhil edildi. Böylece
Banvit BRF, üretim gerçekleştirdiği tüm
kampüslerde sıfır atık sertifikasına sahip
olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
“Güvenilir Ürün” ödülü
Tüketicilerin kullandığı ya da aldığı tüm
ürün ve hizmetler konusunda toplumu
bilgilendirmeyi, araştırmalar yapmayı ve
projeler üretmeyi hedefleyen Güvenilir Ürün
Platformu, “Güvenilir 2023 İstanbul Projesi”
kapsamında kategorisinde öne çıkan
markaları ödüllendirdi.

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler
sonucunda beyaz et kategorisinde Banvit
BRF, ödüle lâyık görülen kuruluşlar arasında
yer aldı.
2020 yılı Faaliyet Raporu’na uluslararası
ödül
“Milyonlarca Sofranın Mutluluğuyuz”
başlığıyla yayınlanan 2020 yılı Faaliyet
Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri
Ligi (LACP) tarafından düzenlenen “2021
Spotlight Awards” yarışmasında “Altın Ödül”
aldı. Faaliyet Raporu, 10’dan fazla ülkeden ve
her ölçekteki pek çok sektörden yarışmaya
katılan 500 faaliyet raporu arasından
seçilerek bu ödüle lâyık görüldü.
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Kısaca Banvit BRF

Türkiye’de en çok tercih edilen beyaz et markası* Banvit BRF, entegre üretim
tesisleriyle, öncü üretim anlayışıyla, kalite odaklı Banvit BRF kültürüyle
Avrupa’nın önde gelen gıda şirketlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.
Vizyon

Avrupa’nın önde gelen gıda
şirketlerinden biri olmak.

Misyon

Kurumsal Değerler

Müşterilerine “en uygun” değeri
sunarken sektöründeki en iyi çalışma
ortamını geliştirmek ve çevreye karşı
her zaman duyarlı olmak.

*IPSOS Beyaz Et Kategorisi 2021 Marka Sağlığı Araştırması

Müşterilerinin beklentilerini kalitesi,
hizmetleri ve yaratıcılığı ile gerçeğe
dönüştürmek.

Banvit BRF’de, dürüstlük,
alçakgönüllülük ve sevgi, kendi ayakları
üzerinde durabilmek, mükemmeli
aramak, çalışanlarına ve çevreye karşı
duyarlı olmak temel kurumsal değerleri
oluşturur.

sonuçlarına göre Banvit, Tavuk ürünleri kategorisinde de
%52 oranla Türkiye’nin en çok tercih edilen markasıdır.
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Kısaca Banvit BRF

2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda Elazığ piliç kesimhanesi ve yem
fabrikası ile İzmir hindi kesimhanesi de sıfır
atık belgesi kapsamına dâhil edilmiş, böylece
üretim gerçekleştirilen tüm kampüsler sıfır
atık sertifikasına sahip olmuştur.

Ortaklık Yapısı
Sertifikalar
TBQ Foods GMBH

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
•
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

%91,71

Gıda Güvenliği Sertifikaları
•
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
•
Sistemi Sertifikası

91.727.012 TL

Sermaye

100.023.579 TL

COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi
•
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

Diğer (Halka Açık)

8.296.567 TL
%8,29

İSG Sertifikası
•
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi Sertifikası
TSE Helal Sertifikaları
•
İleri İşlem Helal Sertifikası
•
Banvit Bandırma Helal Sertifikası
•
Banvit İzmir Piliç Helal Sertifikası
•
Banvit İzmir Hindi Helal Sertifikası
•
Banvit Elazığ Helal Sertifikası

İyi Tarım Sertifikaları
•
İyi Tarım Sertifikası - Hindi
•
İyi Tarım Sertifikası - Piliç
Sıfır Atık Sertifikaları
•
Bandırma Piliç Kesimhane Sıfır Atık Sertifikası
•
Bandırma İleri İşlem Tesisleri Sıfır Atık Sertifikası
•
Bandırma Rendering ve Arıtma Tesisi Sıfır
Atık Sertifikası
•
İzmir Piliç Kesimhane Sıfır Atık Sertifikası
•
İzmir Hindi Kesimhane Sıfır Atık Sertifikası
•
İzmir Yem Fabrikası Sıfır Atık Sertifikası
•
Elazığ Piliç Kesimhane Sıfır Atık Sertifikası
•
Elazığ Yem Fabrikası Sıfır Atık Sertifikası
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Kilometre Taşları

Banvit BRF, 2021 yılında İstanbul Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından
verilen “Başarılı İhracatçılar Ödülleri”nde, 3 farklı
kategoride 3 ödül birden kazanmıştır.
1968
•

Banvit, karma yem üreticisi olarak
faaliyetlerine başlar.

1997
•

1984
•

Etlik piliç üretimine geçilerek Türkiye’de
ilk defa temizlenmiş ve poşetlenmiş taze
piliç üretimi gerçekleştirilir.

1988
•

Modern kuluçkahanenin yapımı
tamamlanır ve devreye alınır.

1992
•
•

6 bin adet/saat piliç kesim kapasiteli, tek
hatlı modern kesimhane devreye alınır.
Banvit hisseleri halka arz edilerek
İMKB’de (BIST) işlem görmeye başlar.

1993
•

Kurulan yeni kesimhaneye ikinci bir hat
eklenir ve üretim kapasitesi saatte 12 bin
adet pilice yükseltilir.

Gıda güvenliği için son derece gerekli bir
kontrol programı olan HACCP gönüllü
olarak uygulanmaya ve çok uluslu bir
firma tarafından denetlenmeye başlanır.

1999
•

•

İzmir-Armutlu’da bulunan Tadpi Tesisleri
satın alınır ve yapılan yatırımlarla hindi
ve piliç eti üretimine uygun hale getirilir.
ISO 9001 Sertifikası alınır.

2001
•

•

Banvit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün denetim ve onayıyla
“Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı”
çalışma iznini alır.
Türkiye’de piliç üretimi için ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan
ilk şirket Banvit olur.

100 ton/saat kapasiteli yeni yem
fabrikası devreye alınır.

2006
•

Buzağı çiftliği ve ek olarak, 48 bin
büyükbaş hayvan kapasiteli dana çiftliği
ve yem fabrikasının yapım çalışmaları
hayata geçirilir.

•
•

•

Romanya’da 345 bin adet/hafta
yumurta basım kapasiteli kuluçka tesisi
ve kümesler devreye alınır.
İzmir Armutlu’da bulunan hindi
kesimhanesi piliç kesimine ayrılır ve
Banvit’in toplam piliç kesim kapasitesi
22 bin adet/saate yükseltilir.
Hindi üretimi 900 adet/saat kapasiteli
yeni kesimhaneye taşınır.

2009
•

•

Bandırma ve İzmir’deki piliç
kesimhanelerinin kesim kapasitesi
artırılarak Banvit’in toplam piliç kesim
kapasitesi 29 bin adet/saate yükseltilir.
Romanya’daki yem fabrikası faaliyetine
başlar.

Bandırma büyükbaş mezbaha tesisleri
satın alınır ve Banvit Kırmızı markalı
ürünler raflarda yerini alır.

2010
•

Eskişehir büyükbaş yem fabrikası
faaliyete alınır.

2011
•

•

•

2007

İleri İşlem Tesisleri faaliyete geçer.

2003
•

•

Banvit Aliment Romania S.R.L. kurulur.

2000
•

2004

•

Bandırma ve İzmir tesislerinde 230.871
ton/yıl piliç, hindi, kırmızı et ve ileri
işlenmiş et çeşitleri üretim kapasitesi
ulaşılır.
Bandırma, İzmir ve Eskişehir yem
fabrikalarında toplam 122 ton/saat etlik
piliç yemi ve 133 bin ton/yıl büyükbaş
yemi üretim kapasitesine ulaşılır.
Bandırma ve İzmir kampüslerinde
toplam 8.500 m3/gün sıvı arıtma ve 450
ton/gün katı atık işleme kapasitesine
ulaşılır.

2012
•

•

•

•

Banvit, piliç eti üretimi yapmak üzere
Elazığ’da yem fabrikası, kesimhane,
kuluçka ve damızlık kümesleri bulunan
bir entegrasyon alır.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Jebel Ali
Serbest Bölgesi’nde, “Banvit ME FZE”
isimli bir şirket kuran Banvit, Dubai
yatırımlarına başlar.
“Banvit” markası Turquality desteğine
hak kazanır. Böylece Banvit, Turquality
programına kanatlı sektöründen dâhil
olan ilk kuruluş olur.
Türkiye’nin süper markaları arasında,
kanatlı sektöründen tek marka olarak
2’nci kez yer alır.
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Kilometre Taşları

Banvit BRF, 2021 yılında Güvenilir Ürün Platformu
tarafından “Güvenilir Ürün Ödülü”ne lâyık
görülmüştür.
2013
•
•
•

Elazığ piliç üretim entegrasyonu 120 bin
adet/gün kesim kapasitesi ile devreye
alınır.
Balıkesir Pamukçu Kuluçka Tesisi
1.600.000 adet/hafta yumurta basım
kapasitesi ile faaliyete geçirilir.
OHSAS 18001 sertifikası alınır.

2014
•
•
•
•

Banvitburada.com e-satış sitesi
İstanbul’un ardından İzmir ve Ankara’da
da hizmet vermeye başlar.
Banvit, Türkiye’nin Süper Markaları
listesinde 3’üncü kez yer alır.
Balıkesir Pamukçu Kuluçka Tesisi’nin
kapasitesi 2.400.000 adet/hafta’ya
yükseltilir.
Banvit Elazığ Yem Fabrikası’na 45 bin
ton kapasiteli, 6 adet yeni silo ilavesi
gerçekleştirilir.

2015
•
•

•

Tüketici sorularının, uzmanlarınca
yanıtlandığı Banvitesor.com hizmet
vermeye başlar.
Bandırma’daki ana üretim tesisinde
8,7 mW kurulu gücüyle yılda 29.400
mWh elektrik enerjisi ve 17.640 mWh
termal enerji üretiminde bulunacak
Kojenerasyon Tesisi’nin yapımına
başlanır.
Banvit, Brand Finance Türkiye’nin
yaptığı “Türkiye’nin En Değerli Markaları”
araştırmasında 39’uncu sırada yer
alarak, Türk gıda sektörü içinde en
değerli 3’üncü marka olur.

2016
•

•

Banvit, İstanbul Sanayi Odası’nın
açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” araştırmasında sektörünün
lider temsilcisi olarak 44’üncü sırada yer
alır.
Banvit Elazığ Kuluçka Tesisi kapasite
artırım çalışmalarına başlanır.

2020
•

•

2017
•

Banvit A.Ş.’nin hâkim hisseleri, dünyanın
önde gelen gıda şirketlerinden biri olan
BRF ve Katar Yatırım Ortaklığı’nın girişimi
olan TBQ Foods GmbH’ye devredilir.

2018
•

Banvit, Türkiye İhracatçılar Meclisi
tarafından 16’ncısı düzenlenen
“Sektörlerine Göre Türkiye’nin İlk 1000
İhracatçı Firması” araştırmasının
sonuçlarına göre kanatlı eti üreticileri
arasında birinci sırada yer alarak ödüle
değer görülür.

2019
•

Capital Dergisi tarafından 19’uncusu
gerçekleştirilen “İş Dünyası’nın En
Beğenilen Şirketleri” araştırmasında
Banvit 8’inci kez “Paketlenmiş Et Ürünleri”
sektörünün “En Beğenilen Şirketi”
ödülünü alır.

•
•

•

Banvit, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasında sektörünün lider temsilcisi
olarak 58’inci sırada yer alır.
Bandırma Kampüsü’nde faaliyet
gösteren piliç kesimhane tesisi ve İzmir
Kampüsü’nde faaliyet gösteren piliç
kesimhane tesisi ile yem fabrikası için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
verilen “Sıfır Atık” belgeleri alınır.
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi alınır.
İngiltere Güvenlik Konseyi tarafından
düzenlenen International Safety Awards
2020’de Banvit’e “Uluslararası Güvenlik
Ödülü” verilir.
Sürdürülen çalışmalar sonucunda Banvit’in
Türkiye çapındaki her üretim tesisi için
geçerli olan ISO 45001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikası alınır.

2021
•

•

•

•

Banvit BRF, piliç eti üretimi ve pişirilmeye
hazır ürünler üretim kapasitesini artırmak
için hayata geçirdiği 46 milyon ABD doları
tutarındaki yatırım kararını açıklar.
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği tarafından verilen “Başarılı
İhracatçılar Ödülleri”nde Banvit BRF, 3 farklı
kategoride 3 ödül birden kazanır.
Banvit BRF Güvenilir Ürün Platformu
tarafından “Güvenilir Ürün Ödülü”ne lâyık
görülür.
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında,
Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis
edilen Bandırma’nın Sahil Yenice Köyü’ndeki
alanda 20 bin fidanlık Banvit BRF Ormanı
kurulur.
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Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler

Banvit BRF’nin toplam varlıkları 2021 yıl
sonu itibarıyla 3,9 milyar TL seviyesindedir.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Banvit BRF’de çalışan sayısı 5.188 kişidir.
Özet Finansal Durum Tablosu
(TL)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

(Denetimden Geçmiş)
01 Ocak – 31 Aralık 2021
3.014.522.850
897.961.586
3.912.484.436
2.164.440.081
503.947.312
1.244.097.043
3.912.484.436

(Denetimden Geçmiş)
1 Ocak – 31 Aralık 2020
1.905.767.722
763.021.452
2.668.789.174
1.130.947.153
534.143.157
1.003.698.864
2.668.789.174

Banvit, ürettiği ürünleri yurt geneline dağılmış 18 şubesi ve 51 bayi ile tüketicilere ulaştırırken,
ürünleri yurt dışındaki müşterilerle de buluşturmaktadır.
Toplam Varlıklar (Milyar TL)

2020

Özet Kâr veya Zarar Tablosu
(TL)
Hasılat
Brüt Kâr
FVÖK
FAVÖK
Net Dönem Kârı/(Zararı)

Bandırma, İzmir ve Elazığ’da bulunan üretim entegrasyonlarında, 2021 yıl sonunda piliç
eti, hindi eti, şarküteri ve ileri işlenmiş hazır ürünler üretimi toplam 338 bin ton olarak
gerçekleşmiştir.

(Denetimden Geçmiş)
01 Ocak – 31 Aralık 2021
5.321.483.536
679.592.785
173.542.956
425.822.880
95.150.799

(Denetimden Geçmiş)
1 Ocak – 31 Aralık 2020
3.677.878.355
223.343.953
(184.939.025)
24.007.979
(199.747.810)

01 Ocak – 31 Aralık 2021
12,77
3,26
8,00
1,79
0,951

1 Ocak – 31 Aralık 2020
6,07
(5,03)
0,65
(5,43)
(1,997)

2,7

Hasılat (Milyar TL)

2020

2021

3,9

Özkaynaklar (Milyar TL)

Brüt Kâr (Milyon TL)

3,7

2021

2020
5,3

FAVÖK (Milyon TL)

223

2021

679

Brüt Kâr Marjı (%)

Önemli Oranlar
(%)
Brüt Kâr Marjı
FVÖK Marjı
FAVÖK Marjı
Net Kâr/(Zarar) Marjı
Hisse Başına Kâr/(Zarar)

2020
2021

1,0

2020
1,2

2021

24

2020
425

2021

6,07
12,77
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Geçtiğimiz yıl, organik büyüme planlarımız
doğrultusunda 46 milyon ABD doları
tutarında bir yatırım açıkladık.
Değerli paydaşlarımız,
Tüm dünya için pandemi sürecinin gölgesinde
oldukça zorlu geçen iki yılın ardından
normalleşme süreciyle beraber geleceğe
umutla baktığımız yeni bir sürece adım
attık. Bu süreçte iyimser ve umut dolu bakış
açımızı, çalışma azmimizi ve BRF’e olan
bağlılığımızı daima korumaya özen gösterdik.
Bu yaklaşımımızın, çalışma süreçlerimizin yanı
sıra finansal sonuçlarımız ve stratejik büyüme
planlarımızdaki olumlu yansımalarını da birlikte
gördük.
Tarımsal ham madde fiyatları, enerji, nakliye
gibi ana kalemlerdeki artışın maliyetlerimizdeki
baskısı ve pandeminin etkilerine rağmen,

98 milyon ABD doları
Banvit BRF’nin 2021 yılı toplam ihracatı
98 milyon ABD doları seviyesindedir.

BRF’in 90 yıla yaklaşan tecrübesi, global gücü,
operasyonel düzenlemeler ve sürdürülebilirlik
çalışmalarıyla olumlu sonuçlar elde etmeye
devam ediyoruz.
Banvit’in, BRF çatısı altına katılmasının 5.
yılında Türkiye’de, Banvit BRF’in 2021 yıl sonu
cirosunu, bir önceki yıla oranla %45 artırarak
5,32 milyar TL’ye ulaştırdık. Bu dönemde ihracat
net satışlarımız 98 milyon ABD doları olarak
gerçekleşti.
Bizim için 2021 yılındaki önemli gelişmelerden
birisi de, Romanya’daki iştirakımız olan Banvit
Food SRL’nin satış sürecini tamamlamak
oldu. Satıştan elde ettiğimiz 20,3 milyon Euro
tutarındaki geliri öz kaynaklarımıza aktardık.
Böylece organik büyüme planlarımız için de
finansman yaratmış olduk. Geçtiğimiz yıl,
organik büyüme planlarımız doğrultusunda
46 milyon ABD doları tutarında bir yatırım
açıkladık. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu
yatırımlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Yatırımlarımız tamamlandığında Türkiye’deki
üretim kapasitemizi ve dolayısıyla
sağladığımız istihdamı artırırken, diğer yandan
iç ve dış pazarlardaki yerimizi daha da
kuvvetlendireceğiz.
Tüm çalışmalarımız ve ulaştığımız sonuçların
yanı sıra faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik
konusu önceliklerimiz arasında yer almaya
devam edecek. Daha yaşanabilir bir dünya
için faaliyetlerimizde BRF’in benimsediği 5 ana
sürdürülebilirlik ilkesi ve bu ilkelerin tamamlayıcı
parçaları olan 22 taahhüdümüze kararlılıkla
sadık kalmayı sürdüreceğiz. Banvit BRF’in ana

üretim kampüsünün bulunduğu Bandırma’da
hayata geçirdiğimiz 20 bin ağaçlık Banvit
BRF Ormanı da, bu anlayışımızın somut bir
yansımasıdır.
BRF Yönetim Kurulu’na ve paydaşlarımıza,
çalışanlarımıza, üretim ve satış zincirimizdeki
tüm iş ortaklarımıza, tüketicilerimize ve
yatırımcılarımıza sürekli destekleri için teşekkür
ederim. 2022’de yine birlikte güzel sonuçlar
alacağımıza inanıyorum.
Sevgi ve saygılarımla...

IGOR MARTI
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi

Igor Fonseca Marti

Yönetim Kurulu Başkanı

(*)

Görev Süresi
15.05.2020 – 15.05.2023
15.05.2023’e kadar görev süresini tamamlamak üzere TTK
363 uyarınca atanmıştır. (Genel Kurul onayına sunulacaktır)

Fadi Felfeli (*)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Carlos Alberto Bezerra De Moura

Yönetim Kurulu Üyesi

15.05.2020 – 15.05.2023

Davide Luigi Vimercati

Yönetim Kurulu Üyesi

15.05.2020 – 15.05.2023

Feras Abdulaziz M H Al-Naama

Yönetim Kurulu Üyesi

15.05.2020 – 15.05.2023

Orhan Cem

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

15.05.2020 – 15.05.2023

Levent Avni Ersalman

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

15.05.2020 – 15.05.2023

* Yönetim Kurulu Başkanı Patricio Santiago Rohner’in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından kalan
süreyi tamamlamak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca Fadi Felfeli'nin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine ve Igor Fonseca Marti'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
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İnovatif çalışmalarımızı 7 kategoride 17 ürün
ile somutlaştırdık, istikrarlı yükselişimizle
marka değerimiz daha da parladı.

5,32 milyar TL
Banvit BRF’nin 2021 yılı cirosu
5,32 milyar TL düzeyindedir.

338 bin ton
Banvit BRF’nin piliç eti, hindi eti,
şarküteri ve tüketilmeye hazır ileri
işlenmiş ürün üretimi 2021 yılında
338 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Sevgili Banvit BRF ailesi,
2021 yılını başarılı sonuçlarla geride
bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm
dünyanın son iki yıldır gündeminden
düşmeyen pandemi süreci, tedarik
zincirimizin bir parçası olan ülkelerde
yaşanan siyasi gerilimler, iç ve dış
piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara
rağmen Banvit BRF olarak 2021 yılında
hedeflerimiz doğrultusunda sağlam
adımlarla ilerlemeyi sürdürdük.
Faaliyet gösterdiğimiz kanatlı sektörü
2020 yılına oranla çok daha olumlu bir yılı
geride bıraktı. Normalleşme adımlarının
hız kazanması ve tüketim taleplerinin
dünya genelinde yeniden artış göstermeye
başlamasıyla 2021’de ülkemizdeki toplam
piliç ve hindi eti üretiminde de olumlu bir
artış yaşandı. Türkiye piliç ve hindi eti üretimi
%4,7’lik artışla yaklaşık 2 milyon 300 bin tona
ulaştı.*

Banvit BRF olarak Bandırma, İzmir ve Elazığ
tesislerimizdeki piliç eti, hindi eti, şarküteri
ve tüketilmeye hazır ileri işlenmiş ürün
üretimimiz 2021 yılında 338 bin ton olarak
gerçekleşti.
Türkiye’nin alanında en çok tercih edilen
ve en fazla haneye erişen markalarından**
biri olarak ürünlerimize yenilerini eklemeyi
sürdürdük. İnovatif çalışmalarımızı 7
kategoride 17 ürün ile somutlaştırdık, istikrarlı
yükselişimizle marka değerimiz*** daha da
parladı.
Üretimde, insanlarımızın hassasiyet
gösterdiği noktalar üzerinde özenle
duruyoruz. Üretimin her aşamasında onların
güvenine lâyık olmak için çalışıyoruz.
Başarıya dönüşen bu güvenle, iç pazarda
sağlıklı büyümemizi sürdürüyoruz.

Aldığımız tasarruf tedbirleri ve sürece özel
uygulmalarımız sayesinde, yıl içinde yaşanan
dalgalanmaların ciromuz üzerindeki negatif
etkilerini ortadan kaldırmak için çalıştık. Bu
sayede 2020 yıl sonunda açıkladığımız zararı
kapatarak, 2021 yıl sonu ciromuz bir önceki
yıla oranla %45 artışla 5,32 milyar TL’ye
ulaştı. Brüt kârımızı ise iki katından fazla
artırma başarısını elde ettik.
Başarılarımız ülkemizle sınırlı kalmıyor
ve yurt dışında da yükselişimiz sürüyor.
Özverili gayretlerimiz neticesinde ihracat
çalışmalarımızla 2021 yılında 98 milyon
ABD doları döviz girdisi sağladık. Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller Genel İhracat ve
Beyaz Et kategorilerinde 1’inci, Et Ürünleri
kategorisinde ise 5’inci olarak, 3 ödül birden
aldık.

* TÜİK, 2021 Yılı Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri
** IPSOS Beyaz Et Kategorisi 2021 Marka Sağlığı Araştırması sonuçlarına göre Banvit, tavuk ürünleri kategorisinde %52 oranla Türkiye’nin en çok tercih edilen markasıdır. IPSOS 2021
Hane Tüketim Paneli verilerine göre eve giren et ve et ürünleri kategorisinde en fazla haneye erişen, en yüksek miktar ve ciro payına sahip marka Banvit’tir.
*** Brand Finance Türkiye’nin 2021 yılında açıkladığı “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” listesinde 64. olan Banvit, 40 milyon ABD dolarlık marka değeri ile listedeki tek kanatlı eti
üreticisidir.
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Bandırma ana kampüsümüzde yer alan atık su geri kazanım
tesislerimizde, bugün ortalama 24 bin nüfuslu bir yerleşim biriminin
yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeyde su tasarrufu yapabiliyoruz.
Ülkemize güveniyoruz ve büyümeye
devam etmek için başlattığımız yatırım
hamlelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2023
yılında tamamlamayı hedeflediğimiz yeni
yatırımlarımızla, hem kapasitemizi hem
de ürün çeşitliliğimizi artırarak, pazardaki
liderliğimizi pekiştirmek için çalışıyoruz.
Bu kapsamda 2021 yılında tamamladığımız
yatırım tutarı da 145 milyon TL olarak
gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik konularında eğitim
projelerini de gündemimizde tutuyoruz.
2008-2016 yılları arasında tamamlanan ilk
dönem çalışmalarıyla yaklaşık 1,5 milyonun
üzerinde öğrenciye ulaştığımız “Akıllı
Çocuk Sofrası” isimli sosyal sorumluluk
projemizin yeni dönem çalışmalarını bu yıl
başlattık. Yeni dönemdeki hedefimiz doğru
gıda tüketimi ve gıda israfı konularında
öğrencileri, aileleri bilinçlendirmek.

Finansal alandaki başarılarımızla
oluşturduğumuz katma değeri toplumsal
yatırımlar yoluyla ülkemizle de paylaşmaya
devam ediyoruz. Global şirketimiz BRF
2020 yılında yeni küresel taahhüdünü
duyurdu ve tüm üretim zincirlerindeki
sera gazı salınımlarında 2040’a kadar
“Net Sıfır” olacağını kamuoyu ile paylaştı.
Bu hassasiyet, kuşkusuz BRF’nin Türkiye
operasyonu olarak kurum kültürümüze ve
çalışmalarımıza yansıdı.

Banvit BRF olarak toplumumuzun güvenle
tüketebileceği lezzetli ürünler üretmek ve
toplumsal yatırımlarımızla fayda sağlamak
üzere çalışmalarımıza devam ederken,
üretim alanında da sürdürülebilirlik ve
kaynakların verimli kullanımı konularını
odağımızda tutuyoruz. Bandırma ana
kampüsümüzde yer alan atık su geri
kazanım tesislerimizde, bugün ortalama 24
bin nüfuslu bir yerleşim biriminin yıllık su
ihtiyacını karşılayacak düzeyde su tasarrufu
yapabiliyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla içme
suyu kalitesine dönüştürdüğümüz su
oranını %6,5 artırdık. Yine 2021 yılında m3
bazında su tüketimini tüm üretim tesislerimiz
toplamında ise %5,71 azalttık. 2025 yılına
kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı
%13 oranında azaltmayı planlıyoruz.

Bu bağlamda kampüsümüzün yer aldığı
Bandırma bölgesinde 20 bin ağaçlık
“Banvit BRF Ormanı”nın fidanlarını toprakla
buluşturarak, can suyunu verdik. Benzer
ağaçlandırma projelerini önümüzdeki
dönemlerde ülkemizin farklı bölgelerinde de
hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca Bandırma, İzmir ve Elazığ’da
bulunan tüm kampüslerimizde faaliyet
gösteren tesislerimiz için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca verilen “Sıfır Atık” belgelerimizi
de yıl içinde tamamladık.
Bu güzel gelişmeler daha iyi sonuçlara
ulaşmak için bizleri motive ederken, elbette
omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da
artırıyor. Bu bilinçle 2022 yılına daha umutla
bakıyoruz.
Tüm başarılarımızda ve ulaştığımız
sonuçlarda Bandırma, İzmir ve Elazığ
illerimizdeki çalışanlarımızın ve bölge
halkımızın önemli rolü var. Ayrıca
markamıza güvenerek bizleri tercih eden
tüm tüketicilerimizin güvenini de her zaman
arkamızda hissediyoruz. Bu anlamda bizlere
destek veren çalışanlarımızdan, yatırımcı ve
tüketicilerimize, iş ortaklarımıza, kısaca tüm
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Saygı ve sevgilerimle,
TOLGA GÜNDÜZ
CEO
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Üst Yönetim

Tolga Gündüz / Genel Müdür

Christine Maziero Castro / Üretim Direktörü

Ahmet Ersöz / Mali İşler Direktörü

Nerdin Alp / Satış Direktörü

Turgan Tüzüner / Lojistik Direktörü

Yasemin Gürleroğlu /
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Gökçen Aslan Özşar /
İnsan Kaynakları Direktörü

Çiğdem Kızılay Karaoğlu /
Kalite Güvence Müdürü

Miray Ilıksoy Baran / Hukuk Müdürü

Adı Soyadı

Görevi

Göreve Başlama Tarihi

Tolga Gündüz

Genel Müdür

16.10.2019

Christine Maziero Castro

Üretim Direktörü

01.11.2019

Ahmet Ersöz

Mali İşler Direktörü

06.04.2020

Nerdin Alp

Satış Direktörü

06.04.2001

Turgan Tüzüner

Lojistik Direktörü

02.01.2018

Yasemin Gürleroğlu

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

18.05.2020

Gökçen Aslan Özşar

İnsan Kaynakları Direktörü

27.09.2021

Çiğdem Kızılay Karaoğlu

Kalite Güvence Müdürü

01.01.2000

Miray Ilıksoy Baran

Hukuk Müdürü

23.09.2021
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2021 Yılında Türkiye’de
Beyaz Et ve Hindi Eti
Sektörü

Üretim

Satış ve Dağıtım

İlgili bölüme gitmek
için tıklayınız

İlgili bölüme gitmek
için tıklayınız

İlgili bölüme gitmek
için tıklayınız

Yatırımlar

Yatırımcı İlişkileri

İlgili bölüme gitmek
için tıklayınız

İlgili bölüme gitmek
için tıklayınız
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2021 Yılında Türkiye’de Beyaz Et ve Hindi Eti Sektörü

2021 yılında ihraç edilen piliç miktarı
bir önceki yıla göre %13,5’lik artış
göstermiştir.

2.297 bin ton
Türkiye’deki toplam kanatlı eti üretimi
2021 yılında 2.297 bin ton düzeyindedir.

%1,4
2021 dördüncü çeyrek sonunda mamul
piliç eti üretiminde bir önceki yıl aynı
döneme oranla yaklaşık %1,4’lük bir
artış görülmüştür.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği
Derneği (Besd-Bir) verilerine göre 2021 yılında
2.245 bin ton piliç eti ve 51 bin ton hindi eti
olmak üzere ülkemizde toplam 2.297 bin ton
kanatlı eti üretimi yapılmıştır.
2021 dördüncü çeyrek sonunda mamul piliç
eti üretiminde bir önceki yıl aynı döneme
oranla yaklaşık %1,4’lük bir artış, mamul hindi
üretiminde %1,3’lük bir düşüş, ileri işlenmiş
ürünlerde %6,2’lik artış yaşanmıştır.

Üretilen toplam kanatlı ve ileri işlenmiş
ürünlerin ise yaklaşık %19,5’i ihraç edilmiştir.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde iç satışlarda
%0,2’lik düşüş yaşanmıştır.
TUİK verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Aralık
döneminde, iç piyasaya gönderilen piliç miktarı
bir önceki yıl aynı döneme göre %2,7 artarken,
ihraç edilen miktar %13,5’lik artış göstermiştir.
İhracattaki artışı tetikleyen ana unsurlar,
İran bütün piliç pazarının açılmış olması,
Irak’a yapılan ihracatın da aynı hızla devam
etmesidir.
Toplam üretimde 2021 yılı Ocak-Aralık ayları
2020 yılı aynı döneme göre %5,1 oranında
artmıştır. Toplam Türkiye piliç üretimi 2020 yılı
toplamında 2.136 bin ton iken 2021 yılı aynı
döneminde 2.246 bin ton seviyelerine gelmiştir.

•
•
•
•

%1,4: Mamul piliç eti üretimindeki artış
oranı
%6,2: İleri işlenmiş ürün üretimindeki artış
oranı
2.297 bin ton: Türkiye’deki toplam kanatlı
eti üretimi
%13,5: İhraç edilen piliç miktarındaki artış
oranı
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Üretim

Banvit BRF, üretim portföyünde yer alan çiğ piliç ve hindi eti
ürünleri, soslu ürünler grubu, tüketilmeye hazır pişmiş ürünler ve
şarküteri ürünleri ile müşterilerine günlük olarak servis veren,
ülkemizin lider gıda kuruluşlarından birisidir.
Misyonu “Tüketici ve müşterilerimizin beklentilerini, yaratıcı, kaliteli ve lezzetli şekilde karşılamak;
tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı protein ile beslenmesini sağlamak; çevreye, hayvan refahına
ve çalışan mutluluğuna duyarlı olmak” olarak konumlandırılmıştır.
Banvit, ana markası ile satılan ürünlerin yanı sıra müşteri tipleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak alt
markaları ile de hizmet vermektedir.
Şirket’te üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Faaliyetlerine 1968 yılında karma yem üreticisi
olarak başlayan Banvit, 1984 yılında piliç eti
üretimine de adım atmıştır. Türkiye’de ilk defa
temizlenmiş ve poşetlenmiş taze piliç üretimini
gerçekleştiren Banvit, 2001 yılında önce
hindi eti, ardından da tüketilmeye hazır ileri
işlenmiş hazır gıdalar ve şarküteri ürünlerinin
üretimine başlamıştır. Elâzığ, İzmir, Bandırma’da
üç farklı lokasyonda üretim yapılmaktadır.
Üretimi yapılmış malların iç piyasaya satışı
ve ihracatının yapılması Şirket’in ana faaliyet
alanıdır.

Sektöründe 53 yılı geride bırakan Banvit BRF,
üretim portföyünde yer alan çiğ piliç ve hindi
eti ürünleri, soslu ürünler grubu, tüketilmeye
hazır pişmiş ürünler ve şarküteri ürünleri ile
müşterilerine günlük olarak servis veren,
ülkemizin lider gıda kuruluşlarından birisidir.
Banvit’in vizyonu “Türkiye’nin lider piliç ve
piliç eti ürünleri şirketi olarak konumumuzu
güçlendirmek” olarak belirtilmiştir.

Bandırma

İzmir

Elâzığ

Tavuk Göğsü

Tavuk Göğsü

Tavuk Göğsü

Tavuk Budu

Tavuk Budu

Tavuk Budu
Tavuk Ayağı

Tavuk Ayağı

Tavuk Ayağı

Tavuk Taşlığı

Tavuk Taşlığı

Tavuk Taşlığı

Tavuk Kıyma

Tavuk Kıyma

Tavuk Kıyma

Tavuk Uyluğu

Tavuk Uyluğu

Tavuk Uyluğu

Tavuk Bacağı

Tavuk Bacağı

Tavuk Bacağı

Tavuk Kanadı

Tavuk Kanadı

Tavuk Kanadı

Tavuk- Parça

Tavuk- Parça

Tavuk- Parça

Tavuk- Bütün

Tavuk- Bütün

Tavuk- Bütün

Tavuk- Diğer

Tavuk- Diğer

Tavuk- Diğer

İleri İşlenmiş Ürün- Pane

Hindi Göğüs

İleri İşlenmiş Ürün- Soğuk Kesim

Hindi Ayak

İleri İşlenmiş Ürün- Çiğ Döner

Hindi Kanat

İleri İşlenmiş Ürün- Pişmiş Döner

Hindi- Bütün

İleri İşlenmiş Ürün- Diğer

Hindi- Diğer
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Üretim

Helal standartlarına uygun olarak tek tek elle kesilen piliçler, daha sonra
tüketici ve müşterilerin talepleri doğrultusunda hazırlanarak dağıtım
noktalarına nakledilmek üzere soğuk hava depolarına aktarılmaktadır.

900 adet/saat

kesim kapasitesi
İzmir Kemalpaşa’da bulunan hindi
kesimhanesi 900 adet/saat kesim
kapasitesine sahiptir.

ET ÜRETİMİ
Piliç Eti Üretimi

Piliç üretimi Bandırma, İzmir ve Elazığ’da
bulunan kesimhanelerde gerçekleştirilmektedir.
Üretim süreci, sözleşmeli yetiştiricilere ait
çiftliklerden özel nakliye araçlarıyla alınarak
kesim tesisine ulaşan piliçlerin kesim
hattına aktarılmasıyla başlamaktadır. Helal
standartlarına uygun olarak tek tek elle kesilen,
otomatik makineler tarafından tüy yolma, iç
çıkarma ve soğutma aşamalarından geçirilen
piliçler, daha sonra tüketici ve müşterilerin
talepleri doğrultusunda hazırlanarak dağıtım
noktalarına nakledilmek üzere soğuk hava
depolarına aktarılmaktadır.
İşletmede hijyen kontrolleri işçi eli, ekipman
ve kullanılan malzeme bazında yapılmaktadır.

Kullanılan suyun uygunluğu kontrol edilmekte
ve alınan hammadde, ambalaj kontrolden
geçirilmektedir.
Her gün yapılan temizlik ve dezenfeksiyonun
etkinliği, kalite güvence birimi tarafından
kontrol edilmektedir. Mikrobiyolojik ekimler
yapılarak saptanan standartların dışına
çıkılması engellenmektedir. Ayrıca ürünlerin
mikrobiyolojik florası belirlenmekte ve hijyene
uygunluğu kontrol edilmektedir.
Avrupa Birliği İhracat İzni’ne sahip tesisler
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı resmi
veteriner hekimlerin sürekli denetimi altında
çalışmaktadır.

arıtılan suyun büyük bir kısmı bahçe sulama,
yer temizliği gibi işlerde kullanılmaktadır.
Arıtma tesisi çıkış suyu parametreleri ve baca
gazı emisyon değerleri yönetmelikte belirtilen
sınır değerlerin altındadır. Banvit, bu değerler
çerçevesinde faaliyet göstermesi sayesinde
hem deşarj hem de emisyon izni almıştır.

Hindi Eti Üretimi

İzmir Kemalpaşa’da bulunan hindi kesimhanesi
900 adet/saat kesim kapasitesine sahiptir.
Tesislerde bir vardiya kesim, bir vardiya
parçalama (paketleme) ve bir vardiya temizlik
yapılmaktadır. Hijyen kontrolleri ise işçi eli,
ekipman ve kullanılan malzeme bazında
gerçekleştirilmektedir.

Kullanılan suyun uygunluğu kontrol
edilmekte, alınan hammadde, ambalaj
kontrolden geçirilmektedir. Günlük temizlik ve
dezenfeksiyonun etkinliği kalite güvence birimi
tarafından kontrol edilmektedir.
Kesimhaneden çıkan proses kaynaklı
atıklar rendering tesislerine gönderilerek
değerlendirilmektedir. Kesimhaneden çıkan
atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak çıkış suyu
değerleri kontrol edilmektedir. Arıtılan suyun bir
kısmı bahçe sulama ve yer temizliği gibi işlerde
değerlendirilmekte, artan kısmı ise deşarj
edilmektedir.

Banvit’te teknolojik yenilikler yakından
takip edilmektedir. Yeni teknolojilerin
uygulanmasında çevrenin korunması ilk sırada
yer almaktadır. Örneğin işletmede, fuel-oil,
kömür gibi kirlilik yükü fazla olan yakıtlara
kıyasla oldukça temiz bir yakıt olan doğal gaz
kullanılmaktadır. Kesimhaneden çıkan atıklar
da değerlendirilmektedir.
Proseste kullanılan suyun %40‘ı geri kazanım
tesisinden sağlanmaktadır. Kesimhanenin atık
suları arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra düzenli
olarak çıkış suyu değerleri kontrol edilmekte ve
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İleri İşlem Tesisi’nde, kesimhanelerden
gelen piliç ve hindi etleri çeşitli üretim
aşamalarından geçtikten sonra özel
karıştırıcılarda, özenle seçilmiş baharatlarla
harmanlanmakta ve şekillendirilmektedir.

Arıtma tesisi çıkış suyu parametreleri ve baca
gazı emisyon değerleri yönetmelikte belirtilen
sınır değerlerin altındadır. Ayrıca evsel kaynaklı
atık sular kanalizasyon sistemi ile toplandıktan
sonra evsel arıtma tesisinde arıtılmakta ve
deşarj edilmektedir.

HAZIR ÜRÜN ÜRETİMİ

Tüketicilerin ileri işlenmiş tüketilmeye hazır
ürünlere yönelik talebinin artmasıyla birlikte
Banvit, 2001 yılının Mayıs ayında İleri İşlem
Tesisi’ni faaliyete almıştır.
İleri İşlem Tesisi’nde, kesimhanelerden gelen
piliç ve hindi etleri çeşitli üretim aşamalarından
geçtikten sonra özel karıştırıcılarda, özenle
seçilmiş baharatlarla harmanlanmakta ve
şekillendirilmektedir.
Şekillendirilen hazır ürünler sırasıyla pişirme,
soğutma, gramajlama ve ambalajlama
süreçlerinden geçtikten sonra paketlenerek
tüketicilere ulaştırılmak üzere soğuk hava
depolarına nakledilmekte ve buradan da
dağıtım noktalarına aktarılmaktadır.
En güncel teknolojinin kullanıldığı ve yüksek
hijyen standartlarının uygulandığı hazır ürünler
tesisinde hem taze hem de donuk ürün çeşitleri
üretilmektedir.
Tesislerde üretilen ürünler arasında salam,
sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri, köfteler,
dönerler, kebaplar gibi pratik, schnitzel, nugget,
cordon bleu, çıtır kanat, çıtır bonfile parçaları
gibi kaplamalı ürünler yer almaktadır.

CANLI ÜRETİM

Kuluçkahane`den kümeslere teslim edilen
civcivler için daha ilk günden itibaren
sıcaklık, havalandırma, yeterli yem ve su gibi
uygun şartların oluşturulması hayati önem
taşımaktadır. Hayatlarına iyi bir başlangıç
yapan civcivler, oluşturulan bu şartlar
sayesinde sonraki günlerde performans
açısından büyük avantaj yakalamaktadır.
Banvit için broiler yetiştiriciliği yapan üreticilerin
tamamı sözleşmeli olup, kümesler üreticilere
aittir. Üreticiler, bu bakım işi karşılığında, teslim
ettikleri “canlı piliç kilogramı“ üzerinden ücret
almaktadır. Yani alacakları ücret, teslim ettikleri
piliçlerin performanslarına göre değişmektedir.
Bakım dönemi içinde piliçler çeşitli
hastalıklardan korunmak amacıyla içme
suları vasıtasıyla aşılanmaktadır. Pilicin yaşına
ve mevsim şartlarına göre bakım ile idare
şartlarında değişiklik veya ayarlamalar
yapılmaktadır. Tüm kümeslerde havalandırma,
ısıtma, soğutma, yem ve su idaresi tamamen
otomatik ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir.
Piliçlerin yedikleri yemler de yaşlarına göre
değişiklik göstermektedir. Yemde bulunan
enerji, protein gibi değerler, pilicin yaşına göre
daha yüksek performans için ayarlanmaktadır.
Piliçler her hafta tartılarak performansları
kontrol edilmekte, ağırlık artışlarında bir gerilik
olması durumunda nedeni araştırılmakta ve
gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Sahada
görev yapan veteriner hekimler kümesleri her
hafta ziyaret ederek sürü sağlığı, performans
ve bakım idare koşullarını denetlemektedir.
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Üretim

Üretilen pelet yemler, tavuk, piliç ve
hindilerin büyüme dönemlerinde ihtiyaç
duyacakları besin ve enerji değerlerine
uygun olarak hazırlanmaktadır.
45 - 46 gün boyunca kümeslerde kalan piliçler,
2.600-2.800 gr canlı ağırlığa ulaştıktan sonra
kesimhaneye sevk edilmektedir. Piliçlerin
kesiminden sonra boşalan kümesler bir sonraki
devreye hazırlık amacıyla temizlenmekte,
yıkanmakta ve dezenfekte edilmekte, bu
yolla yeni civcivler için uygun koşullar
sağlanmaktadır.

Hindi Yetiştiriciliği

Banvit, canlı hindi üretimi için gerekli hindi
palazlarını Türkiye’de bulunan Cuddy Farms
Anatolia firmasından temin etmektedir. Hindi
palazları Banvit için sözleşmeli olarak çalışan,
İzmir ve Manisa bölgesinde bulunan hindi
üretim çiftliklerinde yerleştirilmektedir.
Banvit için hindi yetiştiriciliği yapan üreticilerin
tamamı sözleşmeli olup, kümesler üreticilere
aittir. Üreticiler, bu bakım işi karşılığında, teslim
ettikleri “canlı kilogramı“ üzerinden ücret
almaktadır. Yani alacakları ücret, teslim ettikleri
hindilerin performanslarına göre değişmektedir.

Tıpkı piliç üretiminde olduğu gibi
hindi üretiminde de, palazlar kümese
yerleştirilmeden önce kümeslerde titiz
hazırlıklar gerçekleştirilmektedir. Kümesin
hazırlanması aşamasında; kümeste önceki
dönemden kalan altlık ve kullanılan ekipmanlar
(yemlik, suluk, paravanlar, radyan vb. gibi)
kümes dışına çıkartılmakta ve temizlikleri
yapılmaktadır. Tamamen boşaltılan kümes
süpürülerek, özel yıkama ekibi tarafından önce
soğuk su ve deterjanla yıkanmakta, yüksek
basınçlı suyla durulanmaktadır. Yıkama işlemi
bittikten sonra kontrolleri yapılmakta ve üç
aşamalı dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır.
Bu işlemlerin ardından kümeslerine yerleştirilen
hindi palazlarına bakım dönemleri içinde
hastalıklardan korunabilmeleri için içme suları
aracılığıyla aşılama yapılmaktadır. Hindilerin
yaşları ve mevsim koşullarına göre bakım ile
idare şartlarında değişiklik ya da ayarlamalar
yapılmaktadır. Tüm kümeslerde havalandırma,
ısıtma, soğutma, yem ve su idaresi tamamen
otomatik ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir.

Hindilerin yedikleri yemler yaşlarına göre
farklılık göstermektedir. Yemde bulunan
enerji, protein gibi değerler, hindilerin
yaşlarına göre daha yüksek performans
için ayarlanmaktadır. Her hafta tartılan
hindilerin gelişim performansları kontrol
edilmekte, ağırlık artışlarında bir gerilik olması
durumunda nedeni araştırılmakta ve gerekli
müdahaleler yapılmaktadır. Saha sorumlusu
veteriner hekimler tarafından her hafta
sağlık, performans, bakım idare kontrolleri
gerçekleştirilmektedir.
Dişi hindiler 110-120 günlükken (ortalama 9-10
kg canlı ağırlığında), erkek hindiler ise 110-120
günlükken (ortalama 15-17 kg canlı ağırlığında)
hindi kesimhanesine sevk edilmektedir. Boşalan
kümesler bir sonraki devreye hazırlık amacıyla
temizlenmekte, yıkanmakta ve dezenfekte
edilerek yeni hindi civcivleri için uygun
yetiştirme koşulları tekrar sağlanmaktadır.

YEM ÜRETİMİ

Banvit çiftliklerinde yetiştirilen her etlik damızlık,
piliç ve hindi sürüleri, Banvit yem fabrikalarında
üretilen yemlerle beslenmektedir.
Balıkesir’de Bandırma, Elazığ’da Hankendi
ve İzmir’de Kemalpaşa yakınlarındaki yem
fabrikalarında üretilen pelet yemler, tavuk, piliç
ve hindilerin büyüme dönemlerinde ihtiyaç
duyacakları besin ve enerji değerlerine uygun
olarak hazırlanmakta, el değmeden, modern
yem nakil araçları ile yetiştirme çiftliklerine
nakledilmektedir.
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Satış ve Dağıtım

Her gün frigorifik araçlardan oluşan bir TIR filosuyla merkezlere ulaştırılan
ürünler, soğuk hava depolarına indirildikten sonra, soğuk zincir hiç
kırılmadan perakende satış ve toplu tüketim noktalarına ulaştırılmaktadır.

98 milyon

ABD doları

Banvit’in 2021 yılı ihracatı
98 milyon ABD doları seviyesindedir.

İhracat
Banvit BRF, 20 yılı aşkın bir süredir
Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu
ülkelerinin yanı sıra önemli bir pazar payıyla
Türki Cumhuriyetlere doğrudan ihracat
yapmaktadır. Üretiminin %20’sini ihraç eden
Banvit, 2021 yılında 98 milyon ABD doları
tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Son
dönemde İran, BAE, Katar, Kuveyt, Singapur,
Hong Kong’a yönelik ihracatını artıran Şirket,
2022 yılında Çin’e ihracata başlamaya
hazırlanmaktadır.

FSSC 22000 ve ISO 9001 kalite sertifikalarını
elinde bulunduran Şirket, kalite yönetimi ve
gıda güvenliğinde uluslararası standartları
uygulamayı ilke edinmiştir. AB hijyen ve
gıda güvenliği kuralları “Banvit Standartları”
olarak içleştirilmiş ve uzun bir süredir
gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle
eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Tesisler,
Avrupa Komisyonu’nun gıda güvenliğinden
sorumlu alt kuruluşu olan DG Sanco’nun
akreditasyonuna sahiptir.
Banvit, müşterilerine mümkün olan en
uygun şartlarda ürün sunmanın hizmet
kalitesindeki mükemmellikten geçtiğine
inanmaktadır. Bu nedenle, Helal Sertifikası
talep eden müşterilere Helal Kesim
belgelenmektedir.
Banvit BRF, 2020 yılında gerçekleştirdiği
100 milyon ABD doları ihracatla İstanbul Su
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları
Birliği tarafından verilen “Başarılı İhracatçılar
Ödülleri”nde genel ihracat, et ürünleri ve
beyaz et kategorileri olmak üzere 3 farklı
kategoride 3 ödül birden kazanmıştır. Şirket,
bu ödüle MENA bölgesi olarak tanımlanan,
ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinin yer aldığı
ihracat pazarlarında 2020 yılında ulaştığı
sonuçlarla değer görülmüştür.

Et Satış ve Dağıtımı
Hikâyesi yurt dışında başlayan piliç
ve hindilerin kesimhanelere gelerek
tamamen hijyenik şartlar altında üretilip
ambalajlanmasından sonra tüketiciye en
taze ve sağlıklı şekilde ulaştırılması satış
teşkilâtının sorumluluğudur.
Her gün frigorifik araçlardan oluşan bir TIR
filosuyla bu merkezlere ulaştırılan ürünler,
soğuk hava depolarına indirildikten sonra
o şube veya bayinin yine frigorifik servis
araçlarına yüklenmekte ve soğuk zincir hiç
kırılmadan perakende satış ile toplu tüketim
noktalarına ulaştırılmaktadır.
Satış ağı ise yurt geneline dağılmış 18 şube
ve 51 bayiden oluşmaktadır. Bu dağıtım
ağında görev yapan yaklaşık 800 kadar
frigorifik araç bulunmaktadır. Türkiye
çapında günde 100 bin kilometre yol kat
edilmekte ve tüm müşterilere günlük olarak
sevkiyat yapılmaktadır.
Şirket’in 45 bin civarında aktif müşterisi
bulunmaktadır. Bu müşteriler aracılığıyla
ürünler tüketicilere ulaştırılmaktadır. Yurt
dışına da ihraç edilen Banvit ürünleri geniş
bir coğrafyada satılmaktadır.
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Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus
da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetlenerek takip edilmiştir.
2021 yılı içerisinde, Şirket ile yatırımcılar
arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi
ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli
ve güncel olarak tutulması sağlanmıştır.
Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi
talepleri en kısa sürede yanıtlanmıştır.
Şirket’in 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan

Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay
sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması
gereken belgeler hazırlanmış ve söz konusu
Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata,
Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve diğer Şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını
sağlayacak tedbirler alınmıştır.

Ayrıca, kurumsal yönetim ve kamuyu
aydınlatma ile ilgili her türlü husus da
dahil olmak üzere sermaye piyasası
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi gözetlenerek takip
edilmiştir.
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2021 yılında sürdürülebilirlik çalışmaları
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ve Orman Bakanlığı - Orman Genel
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ağaçlık Banvit BRF Ormanı projesi
hayata geçirerek, ilk fidanlar toprakla
buluşturulmuştur.
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Şirket özellikle su ayak izini azaltmak
amacıyla uzun yıllardır çalışmaktadır. Bu
kapsamda 2021 yılında bir önceki yıla oranla
piliç eti üretiminde tüm tesisleri toplamında
kg başına %8 su tasarrufu sağlamıştır. Öte
yandan yaptığı çalışma ve yatırımların
bir karşılığı olarak Banvit BRF, tesislerinde
kullandığı suyun tamamını arıtmakta ve
çevre ile daha duyarlı hale getirmektedir.
Banvit BRF, Bandırma ana kampüsünde yer
alan “Atık Su Geri Kazanım Tesisi” sayesinde
arıttığı suyun ortalama %43’ünü içme suyu
kalitesinde yeniden geri kazanmaktadır.
Şirket 2021 yılında bir önceki yıla oranla
içilebilir su kalitesinde yeniden kullanıma
kazandırdığı su oranını m3 bazında %6,5
oranında artırmıştır. Önceki yıla oranla içme
suyu kalitesine dönüştürülen su oranını %6,5
artıran Banvit BRF, yine 2021 yılında m3
bazında su tüketimini tüm üretim tesislerimiz
toplamında ise %5,71 azalma başarısını
yakalamıştır.
Banvit BRF’in içme suyu kalitesinde geri
kazandığı %43’lük dönüşüm oranıyla
yaklaşık 6.000 hanenin bulunduğu ortalama
24 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık kullanım
ve içme suyuna denk gelen miktarı geri
kazanılmaktadır.

Banvit BRF sadece tüketicilerin yaşamlarına
lezzet ve pratiklik katan ürünler
üretmekle kalmamakta, faaliyetlerini
sürdürülebilirlik konusunu da odağına
alarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda

Şirket’in doğadaki ayak izini azaltılmak
amacıyla; eğitimden tasarruf tedbirlerine,
enerjiden geri dönüşümlü ambalajlara,
hayvan refahından atık yönetimine kadar
uzanan farklı alanlarda uygulamalar
yürütülmektedir.

Banvit faaliyetlerini, gıda israfının
önlenmesi konusunu da dikkate alarak
yürütmekte ve ürettiği gıdanın %100’ünü
tüketime sunmaktan gurur duymaktadır.
Şirket kesimhanelerdeki randıman
kayıplarını minimize etmekte; rendering
tesisleri ile Bandırma, Elazığ ve İzmir
entegrasyonlarında üretim sürecinde oluşan
tüm hayvansal atıklarla, oluşabilecek bazı
özel ürün iadeleri ve AR-GE ürün deneme
sürecinde oluşan az miktardaki deneme
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ürünlerin geri kazanılmasını sağlamaktadır.
Bu tesislerde üretilen hayvansal unlar,
özellikle balık yemi ve pet gıdası üreten
firmalara satılmaktadır. Böylece dolaylı
olarak evcil hayvanların beslenmesine de
katkı sağlanmaktadır.
Şirket, ayrıca tüm tesislerinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca verilen “Sıfır Atık”
belgelerine sahiptir.
Bunların yanı sıra, pazarlama tarafında
da sıfır kayba yaklaşabilmek amacıyla;
ürünlerin raf ömürlerini uzatacak
inovasyonlar gerçekleştirilmektedir. 2021
yılında perakende satış kanallarına yönelik
olarak IQF teknolojisi kullanarak üretilen
ürünleri pazara sunulmuştur. Böylece
ürünlerin raf ve kullanım süreleri uzatılmış,
maksimum verimlilik sağlanmıştır.
2021 yılında sürdürülebilirlik çalışmaları
kapsamında ana üretim kampüsünün
bulunduğu Bandırma’da, Tarım ve Orman
Bakanlığı - Orman Genel Müdürlüğü’nün
destekleriyle 20 bin ağaçlık Banvit BRF
Ormanı projesi hayata geçirerek, ilk fidanlar
toprakla buluşturulmuştur.
Bu çalışmalara ek olarak, 2021 yılında gıda
israfının azaltılmasına yönelik bir sosyal
sorumluluk çalışması da projelendirilmiştir.
Toplumda gıda israfının önlenmesine yönelik
bilincin artırılması gerekmektedir. Özellikle
evler, gıda israfının en çok gerçekleştiği
yerler arasındadır. Bu noktada, bilinçli gıda
tüketiminin dünyanın geleceği ve ilerideki
nesiller üzerindeki etkisine dikkat çekmek
amacıyla, “Akıllı Çocuk Sofrası” isimli
sosyal sorumluluk projesinin yeni dönem
çalışmalarında, gıdada sürdürülebilirlik
konusuna odaklanılacaktır.
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2021 yılında tüketicilerle buluşturulan
ürünlerin bazılar şunlardır:

Ar-Ge ve İnovasyon

IQF adı verilen şoklama teknolojisi
kullanılarak üretilen ve kilitli aç-kapa
ambalaj özelliğiyle dikkat çeken bu
kategorideki ilk ürün “Dondurulmuş Piliç
Baget” olmuştur. Baget ürünün ardından
Bonfile Göğüs, Kanat ve Izgara Tava ürünleri
satışa sunulmuştur.

Banvit, Ar-Ge çalışmaları ile tüketici ve
müşterilerinin tüm beklentilerine cevap
vermeyi hedeflemektedir.

218 adet girdide, 89 adet ambalajda
alternatif tedarikçi çalışması yapılmış, 87
adet onaylanmıştır.

01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde ArGe çalışmalarını; yeni ürün çalışmaları
ve revizyonları, tedarikçisi olunan
firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları
oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda
82 yeni ürün çalışması yürütülmüş, 19 adedi
onaylanmıştır.

Yasal düzenlemeler, pazarlama, satış ve
üretim talepleri doğrultusunda 281 adet ürün
ve ambalaj iyileştirme-geliştirme çalışmaları
sürdürülmüş ve 131 adedi onaylanmıştır.
Satın alma ile birlikte maliyet düşürme
projeleri yürütülmektedir. Bu projelerin 10
tanesi tamamlanmıştır.

Dondurulmuş Ürünler
IQF adı verilen şoklama teknolojisi
kullanılarak üretilen ve kilitli aç-kapa
ambalaj özelliğiyle dikkat çeken bu
kategorideki ilk ürün “Dondurulmuş Piliç
Baget” olmuştur. Dondurulmuş ürün
grubunda Baget ürünün ardından Bonfile
Göğüs, Kanat ve Izgara Tava ürünleri satışa
sunulmuştur.
-40 derecede tek tek dondurulan, böylece
lezzetleri korunan piliç bagetler, derin
dondurucuda birbirine yapışmadan
kolaylıkla saklanabilmektedir. Kilitli aç-kapa
ambalajı sayesinde tüketiciler ihtiyaçları
kadar ürünü poşetten alabilmekte, kalan
piliç bagetleri bir sonraki kullanımlarına
kadar derin dondurucuda güvenle
saklayabilmektedir. Ambalaj tasarımında
kullanılan kilitli aç-kapa poşet özelliği ve
ihtiyaç kadar ürünün kullanılabilmesine
olanak sağlayan IQF teknolojisi ile gıda
israfının önüne geçilmesine de katkı
sağlanmıştır.
Jumbo Sosis Ailesi
2021 yılı başında, tüketicilere ulaştırılan
ürünlerden biri de piliç şarküteri
kategorisinde yer alan, şarküteri pazarındaki
ilk ve tek tütsülenmiş piliç jumbo sosis olan
“Tütsülenmiş Banvit Jumbo Sosis” ailesi
olmuştur. Klasik Jumbo Sosis ürününün
ambalaj tasarımı yenilenirken, yeni
geliştirilen Cheddarlı Jumbo Sosis ve Mini
Jumbo Sosis de bu kategoriye eklenerek, bir
aile yaratılması hedeflenmiştir.
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Çıtır Lezzetler Ailesi
Çıtır Piliç Kanat ile piliç göğüs löp etleri
kullanılarak üretilen Çıtır Piliç Parmak ve Çıtır
Piliç Küpleri ürünlerinden oluşan Banvit Çıtır
Lezzetler Ailesi; kaplamalı ürün segmentinin
en yeni ürünleri olarak tüketicilerle
buluşturulmuştur. Özel kaplaması, farklı
tüketim alanlarına uygunluğu ve kısa
sürede servise hazır hale getirilebilen Çıtır
Lezzetler Ailesi ürünleri ister fırınlanarak,
ister kızartılarak kısa sürede tüketilmeye
hazır hale gelmekte ve renkli ambalajları ile
dikkatleri üzerine çekmektedir.
Hindi Şarküteri
Banvit’in hindi şarküteri grubunda
tüketicileriyle buluşturduğu iki yeni ürünü
Hindi Mangal Sucuk ve Hindi Mini Sosis
olmuştur. Hindi Mangal Sucuk, hindi göğüs
ve kalça etleri ile özel baharat çeşnilerinin
harmanlanmasıyla ve ısıl işlem görerek
hazırlanırken, özenle seçilen hindi etleri
kullanılarak hazırlanan Hindi Mini Sosis
zengin protein oranıyla sosis severlerin
favori lezzetlerinden biri olmaya aday
olarak tüketicilerle buluşturulmuştur. Banvit
Hindi Mini Sosis’in enerji değerinin %26’sı
proteinden gelmektedir.
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İnsan Kaynakları

COVID-19 sürecinde hayata geçirilen yeni hibrid çalışma modelinin tüm
ülkelerde uygulamaya alınması için çalışmalar devam etmektedir. Bu bakış
açısı ile BRF’nin online eğitim platformu da aktif olarak kullanılmaktadır.

Banvit BRF, 5.200’e yaklaşan çalışanıyla,
tüketicilerine en iyi hizmeti sunabilmek için
kendine kalite ve güveni felsefe edinmiş,
büyük bir “ailedir”.
Tüm dünyada yaşanan COVID-19 sürecine
paralel olarak uzaktan çalışma uygulaması
yaygınlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Banvit
BRF, görevi uzaktan çalışmaya uygun olan
personel için hızlıca uygulamaya aldığı bu
sistemi 2021 yılında da devam ettirmiştir.

Ekipler video konferans cihazları ve mobil
görüşmeyi destekleyen uygulamalar
sayesinde Dubai ve Brezilya’da bulunan
Üretim, Satış, Pazarlama, Finans, İnsan
Kaynakları ve diğer Üst Yönetim Ekipleri gibi
iş akışını doğrudan etkileyen departmanlar
ile rutin toplantılarını sürdürmeye devam
etmiştir. Dolayısıyla mevcut yapıdan
kaynaklanan uzaktan çalışma modeli
deneyimi Şirket’in bu dönüşüm sürecine
avantajlı olarak başlamasını sağlamıştır.
COVID-19 önlemleri kapsamında uzaktan
çalışma modeline tüm ekipler ile birlikte
sorunsuz, hızlı ve kolay geçiş sağlanmıştır.

Rolü uygun olan tüm kadroların geçici süre
ile tamamen uzaktan çalışma modeline
geçmesi sonucunda mekân kısıtı ortadan
kaldırılmıştır. İş seyahatlerine çıkma, toplantı
odası rezervasyonu, toplantı mekânına
uygun zaman dilimi belirleme, trafikte
zaman kaybetme vb. gibi hem kişisel verimi
azaltan hem de operasyonel olarak iş
akışını değiştirmeye sebep olan etkenler
ortadan kaldırılmıştır. Şirket ayrıca üçüncü
parti iş ortaklarının ve tedarikçilerin de bu
dönüşüme daha hızlı ve kolaylıkla adapte
olmasına destek olmuştur. Zaman ve
mekândan bağımsız olan bu yeni çalışma
modeli sayesinde daha hızlı bir araya
gelebilme ve alınan kararların hızlıca
uygulanabilmesi sağlanmaktadır.
Global şirket BRF, bu süreci çalışanlar için
en çok verim alabilecekleri şekilde devam
ettirmeyi hedeflemiştir. Dolayısıyla yeni
hibrid çalışma modelinin tüm ülkelerde
uygulamaya alınması için çalışmalar
devam etmektedir. Bu bakış açısı ile
BRF’nin online eğitim platformu da aktif
olarak kullanılmaktadır. Bu platformda tüm
eğitimler videolu olarak sunulmakta ve her
çalışan kendisine ait sayfada tamamladığı
tüm eğitimleri takip edebilmektedir.

Buna ek olarak evde nasıl daha verimli bir
şekilde çalışılabileceği, zaman yönetimi,
mobil faydalı uygulamalar ile birlikte
ergonomi, doğru beslenme, lezzetli yemek
tarifleri gibi çalışanların kendilerini her
alanda geliştirebilecekleri mailingler, çeşitli
tavsiyeler paylaşılmaktadır. Bu yeni çalışma
modeli ile artık eğitim ve kişisel gelişim için
ayrılan zamanı artırılmıştır.
Banvit BRF İnsan Kaynakları, Şirket’teki
gelişimin devamlılığı için çalışmalarını
aralıksız şekilde sürdürmüştür. Temel
gıda sağlayan en önemli şirketlerden biri
olarak Banvit, tüm ekipleri ile birlikte her
gün yeni bir şey öğrenilen bu olağan üstü
hal içerisinde eksiksiz bir hizmet sunmaya
devam etmektedir.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi
A.Ş.’nin 31 Aralık 2021-31 Aralık 2020 tarihleri
itibarıyla personel sayısı:
31.12.2021
Beyaz Yaka

31.12.2020

715

716

Mavi Yaka

4.473

4.505

Toplam

5.188

5.221
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İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları sertifikası sahibi
olan Banvit BRF’nin hayata geçirdiği İyi
Tarım Uygulamaları sisteminin amacı insanı,
hayvanı ve çevreyi korumaya yönelik ve
sağlığa zarar vermeyecek şekilde üretim
yapılabilmesini sağlamaktır.

Tarımsal ve hayvansal üretimde, gıda
güvenliği ile insan sağlığını, hayvan refahı ile
hayvan sağlığını hedef alan, üretimin çevre
etkilerini azaltarak sosyal açıdan yaşanabilir
ve verimli bir hale getiren işlemlerin tümü
“İyi Tarım Uygulamaları” sistemi olarak
adlandırılmaktadır. Sistemin amacı; insanı,
hayvanı ve çevreyi korumaya yönelik ve
sağlığa zarar vermeyecek şekilde üretim
yapılabilmesini sağlamaktır.

Banvit A.Ş. Kalite Güvence ve Canlı
Faaliyetler bölümleri tarafından Ocak 2018
tarihinde “İyi Tarım” çalışmaları başlatılmış
ve Mayıs 2018 tarihinde Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu kontrol
ve sertifikasyon kuruluşlarından biri olan
CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim
Şirketi tarafından denetlenen Şirket’e İyi
Tarım Uygulamaları sertifikası verilmiştir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği

“Sıfır İş Kazası” hedefine doğru emin adımlarla yürüyen Banvit, 2021 yılı
içerisinde gerçekleştirilen 6 proje ile çalışanlara daha güvenli bir çalışma
ortamı sunmuş, kaza sayısının %10,2 oranında azalmasını sağlamıştır.
Banvit A.Ş., tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği
yasal mevzuat ve gerekliliklerine uyan, bağlı
bulunduğu BRF’in bu konudaki hedefleri
doğrultusunda hareket eden, çalışanlarına
ve tedarikçilerine iş sağlığı ve güvenliği
bilinçlendirme eğitimleri veren, iş kazalarını
ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik
çalışmalar yapan, iş ortamındaki tehlike
ve riskleri belirleyen, önlem alan, iş sağlığı
ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi
için çalışan ve bu konudaki farkındalığın
artırılmasını hedefleyen bir kuruluştur.

BRF; Sağlık, Emniyet ve Çevre’nin (SEÇ)
bir değer olmasını ve aşağıdaki ilkelere
dayanmasını hedeflemektedir:

eğitmen tarafından hazırlanan eğitimler
verilmiş, direktör ve müdürlerin bakım temalı
mesajları çalışanlar ile paylaşılmıştır.

•
•
•
•

Hafta kapsamında Uygulamalı Yüksekte
Çalışma eğitimi verilmiş, Ellerin Önemi ve
Korunması, Trafik Güvenliği etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir. Tiyatro etkinliği ile de
hem sosyal bir aktivite yapılmış, hem de
bilinç artırılmıştır.

•

İnsan sağlığı ve güvenliği,
Mal varlığının korunması,
Süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi,
Çevrenin muhafaza edilmesi ve
korunması, kirliliğin önlenmesi,
Yürürlükteki yasalara ve Şirket
tarafından üstlenilen diğer taahhütlere
uyulması.

Banvit BRF, tesislerinde ISO 45001 İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını
uygulamaktadır. Bu kapsamda Şirket’te
bulunan ISO 45001 iç denetçiler ile birlikte
sürekli denetimler gerçekleştirilerek
standardın gereklilikleri yerine getirilmekte,
tedbir ve önlemlerin alınması sağlanarak,
personel ve tesisin güvenliği, üretim
sürekliliği, çevrenin korunması ve yasalara
uyumun devamlılığı sağlanmaktadır.
Global SEÇ Haftası Etkinlikleri
Global SEÇ Haftası, 2021 yılında da her yıl
olduğu gibi 20-25 Eylül tarihleri arasında
düzenlenen etkinliklerle kutlanmıştır. İzmir,
Bandırma ve Elazığ entegrasyonlarında
gerçekleştirilen canlı yayınlarla 14 farklı

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) fuarı
ile çalışanların ihtiyaçları tedarikçilere
anlatılmış, yeni KKD’leri deneme fırsatı
sunulmuştur.
Çalışanların bu konudaki farkındalığını
yükseltmek için Kurum çalışanlarının 5-12
yaş grubundaki çocuklarını kapsayan bir
resim yarışması düzenlenmiştir. Dereceye
girenlere ödülleri küçük bir törenle takdim
edilmiştir.
Uluslararası Güvenlik Ödülü
Banvit BRF, sağlığa ve güvenliğe büyük
önem gösteren bir kuruluş olarak, dünya
çapındaki prestijli ödül programlarından
biri olan Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Ödülleri 2020’de “BSC Uluslararası İş Sağlığı
ve Güvenliği Ödülü”nü almaktan büyük
mutluluk duymaktadır.

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 6 proje ile
çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamı
sunularak kaza sayıları %10,2 oranında
azaltılmıştır.
Safety Stop konuşmaları ile iş güvenliğine
verilen önem bölge direktörleri ve HSE
müdürü tarafından çalışanlara hatırlatılmıştır.
Konuşmalarda çalışanlara, iş süreçlerine ve
çalışma ortamlarının daha iyileştirilmesine
yönelik çözüm önerilerine odaklanılmıştır.
Yıl içinde her ay düzenli olarak mavi yaka
Feedback Toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca
Prostat Kanseri, Meme Kanseri, Yol Güvenliği
ve LOTO Kitleme ve Etiketleme konularında
farkındalığı artırmak için kampanyalar
yapılarak çalışanlar bilgilendirilmiştir.
Şirket, 2022 yılı için belirlenen yeni proje ve
aktiviteler ile hedeflenen “Sıfır İş Kazası”na
doğru emin adımlarla yürümeyi sürdürecektir.
Gönüllü “HSE Elçileri” ile birlikte Banvit BRF’de
iş sağlığı ve güvenliği kavramının gelişmesi ve
yaygınlaşması için çalışmalara ara vermeden
devam edilmektedir.
Alanlara asılan HSE Elçileri panoları ile
bildirimler toplanmaktadır. 2022 yılı içinde
mavi yakaya daha fazla dokunarak daha
fazla bildirim toplamak Şirket’in öncelikli
hedefleri arasındadır.
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Banvit BRF, çocuklarımıza erken yaşta bilinçli gıda tüketimi alışkanlığını
kazandırmak için hayata geçirdiği Akıllı Çocuk Sofrası ile gıda israfını
azaltmakta rol oynayacak bir neslin yetişmesi için çalışmaktadır.
AKILLI ÇOCUK SOFRASI

Banvit BRF, toplumsal yatırımlarında
‘’Sürdürülebilir Gıda’’ konusuna da
odaklanarak, Milli Eğitim Bakanlığı Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile
hayata geçirdiği “Akıllı Çocuk Sofrası”
projesinde çocuklarda doğru beslenme
alışkanlıklarını oluşturmayı ve gıda
israfı konusunda farkındalık yaratmayı
hedeflemektedir.
İlk olarak 2008-2016 yılları arasında
gerçekleştirilen projenin yeni dönem
çalışmaları, BRF Institute’ün desteğiyle
2021 yılında hayata geçirilmiştir. Beslenme
alışkanlıklarının çok büyük ölçüde aile
içinde edinildiği gerçeğinden yola çıkan
“Akıllı Çocuk Sofrası”, ilkokul öğrencileri ile
ailelerinin ve öğretmenlerinin sürdürülebilir
gıda konusundaki eğitim ve farkındalık
çalışmalarını kapsamaktadır.

Şirket’in 2021 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal
sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 57.740
TL’dir. Buna ek olarak 1.074.941,43 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlanmıştır.

İsrafı Önlemenin Yolu Bilinçli Tüketim
İklim krizi, çevre kirliliği gibi sorunları
tetikleyen gıda israfı hepimizin sorunudur.
Kaynakları bilinçli kullanmayı bir yaşam
biçimi haline getirmek ve yarınlara güzel
bir dünya bırakabilmek için beslenme
ve tüketim alışkanlıklarımızı bugün
değiştirmemiz gerekmektedir.

Gıda israfının en çok gerçekleştiği yerler
arasında ise evlerimiz bulunmaktadır.
Gıda israfını önlemenin yolu bilinçli gıda
tüketimidir.
Bu hedefe giden yolda Akıllı Çocuk Sofrası
ile bilinçli gıda tüketiminde belirleyici rol
üstlenecek olan ebeveyn ve öğretmenler
ile birlikte değişimi başlatmak için kararlı
adımlar atılmaktadır.
Eğitici İçerikler, Online Eğitimler
Odak noktasına ilköğretim çağındaki
çocukları alan Akıllı Çocuk Sofrası projesi,
akillicocuksofrasi.com adlı web sitesi
ve sosyal medya hesapları ile çocuk
gelişiminde birincil role sahip ebeveyn ve
öğretmenlere seslenmektedir.
İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara
Koçak ile Eğitim Bilimci ve Akademisyen
Dr. Özgür Bolat’ın öncülüğünde, alanlarında
uzman isimlerin yetişkinlere yönelik
üreteceği videoların yer alacağı eğitimler
ve düzenli olarak üretilecek makalelerdeki
faydalı içeriklerle hem aile ve öğretmenlerin
hem de çocukların doğru beslenme
alışkanlıkları kazanmaları ve gıda israfı
konusunda bilinçlenmeleri sağlanacaktır.
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Akıllı Çocuk Sofrası web sitesinin, her zaman gelişen bilgi birikimiyle, gıda
tüketimi konusunda bilinçlenerek gıda israfının önüne geçmek isteyen
herkese açık bir bilgi merkezi olarak işlev görmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek online
eğitimler, çocuk gelişimi ve beslenme olmak
üzere iki bölümden oluşacaktır. Katılımcıların
bilinçli gıda tüketimi ve gıda israfı
konularında farkındalık kazanarak harekete
geçmeleri için tasarlanan eğitimlerde,
interaktif soru-cevap bölümleri de yer
alacaktır.
Katılımcılar eğitimler sonunda sertifika da
alabilecektir. Web sitesi ve sosyal medya
hesapları ile entegre olan proje; anne, baba,
öğretmen ve çocuk ekseninde kapsayıcı
bir yapıya da sahiptir. Proje kapsamında
ailelerin, özellikle de annelerin sosyal
medya üzerinden bilgi edinmeleri için
interaktif sosyal medya hesap yönetimi de
yapılacaktır.
Hazırlanan animasyon filmleri MEB iş
birliği ile EBA TV’de
Akıllı Çocuk Sofrası’nda pedagoji eğitimli
senaristler tarafından ele alınan hikâye
anlatımıyla çocukların ilgiyle takip
edecekleri, eğlenirken öğrenecekleri, gıda
tüketimi ve gıda israfı hakkında bilinçlendirici
animasyon filmleri de yer alacaktır.

Gelişim süreçleri devam eden, ilköğretim
çağındaki çocuklara yönelik eğitim içerikli
animasyon filmler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
hazırladığı uzaktan eğitim platformu olan
EBA TV’de yer alacaktır. Öğretmenlerin
ve öğrencilerin düzenli bir şekilde
faydalandıkları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
müfredatını takip eden ders anlatım
videolarının yer aldığı EBA TV’ye bilgisayar,
tablet veya cep telefonları ile internet
üzerinden de erişilebilmektedir.
Herkese Açık Bir Bilgi Merkezi
Akıllı Çocuk Sofrası web sitesinin, her
zaman gelişen bilgi birikimiyle, gıda
tüketimi konusunda bilinçlenerek gıda
israfının önüne geçmek isteyen herkese
açık bir bilgi merkezi olarak işlev görmesi
amaçlanmaktadır.
Online platform üzerinden başlatılacak yüz
yüze eğitimlerle yıl sonuna kadar birebir
olarak 3.000 aile ve öğretmene erişilmesi,
ilerleyen süreçte daha geniş kitlelere
ulaştırılması hedeflenmektedir.
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Banvit BRF, Sürdürülebilirlik çalışmaları
kapsamında ana üretim kampüsünün
bulunduğu Bandırma’da, ÇEKÜL Vakfı işbirliği,
Tarım ve Orman Bakanlığı - Orman Genel
Müdürlüğü’nün destekleriyle 20 bin ağaçlık
Banvit BRF Ormanı projesini hayata geçirmiştir.
Ödüllü Proje
2008-2016 yılları arasında sürdürülen
Akıllı Çocuk Sofrası projesi ile yaklaşık
2 milyon öğrenciye, yeterli ve dengeli
beslenme ile fiziksel hareketin önemi
aşılanmıştır. Proje 2011 yılında Türkiye
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden
“Sağlık Bilinçlendirme Uygulaması Birincilik
Ödülü”ne lâyık görülmüştür.
2010-2013 yılları arasında projede yer
alan eğitim içerikleri drama tekniği ile
zenginleştirilerek, projedeki eğitici içerikler
hazırlanan iki farklı tiyatro oyunuyla da
çocuklara aktarılmıştır. Proje içeriğinde yer
alan “fiziksel hareketin önemi” vurgusu ise
2014-2016 yıllarında Banvit Jr. NBA Cup
ismi ile düzenlenen turnuvalarla öğrencilere
yeterli ve dengeli beslenme yanında
fiziksel hareketin önemi aktarılmıştır.
Aynı dönemde eğitim çalışmaları, proje
kapsamında bir ilk olarak anaokullarında
da gerçekleştirilmiş ve bu yaş grubundaki
çocuklara da eğitimlerdeki temel mesajlar
oyun yöntemiyle aktarılmıştır.

Rakamlarla
Gıda İsrafı
• Tüm dünyada üretilen gıdaların en az
üçte biri çöpe atılmaktadır.
• Bu miktarın dörtte biriyle dünyadaki
açlık sorunu çözülebilir.
• Gezegenimizi tehdit eden karbon
salınımının %10’u, yine gıda israfının
sonucunda oluşmaktadır.
• Türkiye’de bir yılda toplanan çöpün
neredeyse yarısı gıda atıklarından
oluşmaktadır.
2021 BM Gıda İsrafı Raporu’ndan
faydalanılmıştır. (https://www.unep.org/
resources/report/unep-food-waste-indexreport-2021)

BANVİT BRF ORMANI

Banvit BRF, Sürdürülebilirlik çalışmaları
kapsamında ana üretim kampüsünün
bulunduğu Bandırma’da, ÇEKÜL Vakfı
işbirliği, Tarım ve Orman Bakanlığı - Orman
Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 20 bin
ağaçlık Banvit BRF Ormanı projesini hayata
geçirmiştir.
Banvit BRF çevresel sürdürülebilirliğin
gelecek yaşamlara dokunmak için ne kadar
önemli olduğunun bilincindedir. Banvit’in
bağlı bulunduğu global şirketi BRF, 2021 yılı
Temmuz ayında yeni küresel taahhüdünü
duyurarak, tüm üretim zincirlerindeki sera
gazı salınımlarında 2040’a kadar “Net
Sıfır” olmasını hedeflendiğini kamuoyu ile

paylaşmıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları
açısından çok önemli bir kilometre taşı
olan “Net Sıfır” hedefine ulaşmak amacıyla,
2030 yılına kadar tüm süreçlerde çeşitli
iyileştirmeler yapılacaktır. Bu doğrultuda
BRF’nin tüm operasyonlarındaki enerji
tüketiminden kaynaklanan doğrudan
salınımların %35, dolaylı salınımların ise
%12,3 azaltılması hedeflenmektedir. Buna ek
olarak ağaçlandırma projeleri gibi doğaya
katkıda bulunacak çalışmalar yürütülerek,
kalan salınımın da dengelenmesi ve “Net
Sıfır” hedefine ulaşılması planlanmaktadır.
Bu hedef doğrultusunda, ÇEKÜL iş birliği ile
“7 Ağaç Ormanları” ağaçlandırma programı
kapsamında 20 bin sahil çamı fidanını
Balıkesir Bandırma Sahil Yenice Köyü’nde
toprakla buluşturulmuştur.
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2021 yılında İzmir Kemalpaşa ve Balıkesir Bandırma Belediyeleri
tarafından düzenlenen uzaktan eğitim destek kampanyaları için
toplam 60 adet tablet bağışı gerçekleştirilmiştir.
EĞİTİM DESTEKLERİ

Banvit BRF, Bandırma Belediyesi tarafından
desteklenen Gençlik, Spor ve Kültür
Vakfı’nın yürüttüğü “Uzaktan Eğitimde
Hiçbir Öğrencimiz Tabletsiz Kalmasın” isimli
kampanyaya destek vermiş, 40 adet tablet
bağışı gerçekleştirerek bölgedeki ihtiyaç
sahibi öğrencilere eğitim olanağı sunmuştur.
Yine 2021 yılında İzmir Kemalpaşa Belediyesi
tarafından düzenlenen “Çocuklar Eğitime
Uzak Kalmasın” isimli kampanyaya da
destek verilmiş, 20 adet tablet bağışı
gerçekleştirilmiştir.

YANGIN YARDIMLARI

2021 yazında Ege bölgesi başta olmak
üzere, çeşitli bölgelerimizde meydana
gelen, doğal yaşamı olduğu kadar insan
yaşamını da tehdit eden ve yerleşim
yerlerine sıçrayan yangınlar, bölgelerdeki
günlük hayatı olumsuz etkilemiştir. Banvit
gerçekleştirilen yangınla mücadele
çalışmalarına, Muğla’ya gönderdiği frigorifik
tırlarla destek vermiştir. Bu kapsamda
3 frigorifik tır ile yangının gerçekleştiği
çeşitli ilçelerde, gıda ve ilaç gibi soğuk
zincirde muhafaza edilmesi gereken çeşitli
malzemelerin, soğutuculu bir ortamda
depolanmasına olanak sağlanmıştır.

BİR DİLEK DE SEN TUT!

Banvit BRF tüketicileri için sadece lezzetli
ve güvenilir ürünler üretmekle kalmamakta,
sosyal sorumluluğunun bilincinde bir
şirket olarak ülkemizin önde gelen çeşitli
sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği
yapmaktadır.
Bu çerçevede, Make-A-Wish Türkiye ile
yürütülen işbirliği kapsamında yeni yılda
dileğinin gerçekleşmesini bekleyen 10 hasta
çocuğun hayalleri Banvit desteğiyle gerçek
olmuştur.

KIZILAY PROTOKOLÜ

Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal
dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın
gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul
ve muhtaç insanlara barınma, beslenme
ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli
görevler üstlenen Türk Kızılayı ile afet
dönemlerinde iş birliği sağlamak üzere bir
“İyi niyet protokolü”ne imza atılmıştır. Banvit
BRF, bu protokolle, toplumumuzun ihtiyaç
duyduğu dönemlerde Kızılay’ın koordine
edeceği çalışmalardaki iyilik zincirinin resmi
bir halkası olmaktan gurur ve mutluluk
duymaktadır.

STEPTEMBER

Banvit BRF, 2021 yılında Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı’nın yürüttüğü “Steptember”
kampanyasına destek vermiştir. 21 takım
ve 80 katılımcı ile Steptember 2021
kampanyasına katılan Banvit, etkinliğe
katılan 47 kurum içerisinde adım etabını
yedinci, bağış etabını ise sekizinci sırada
tamamlamıştır.

Geçtiğimiz yıllarda Banvit BRF ailesi,
Steptember kampanyasına 62 çalışanının
oluşturduğu 16 takımla katılmıştı. Banvit
projeye katılan şirketler içinde en fazla bağış
toplayan şirket olurken, Banvit çalışanlarından
oluşan bir takım da en fazla bağış toplayan
ikinci takım olmuştu.
“Steptember” web sitesi üzerinden
gerçekleştirilen eğlenceli bir aktivitedir.
Sağlıklı yaşam için katılımcıları günde 10.000
adım atmaya davet eden kampanya,
Cerebral Palsy ile yaşayan insanlar için
bağış toplayarak pozitif bir etki yaratmayı
hedeflemektedir.
Çocukluk döneminde görülen dünyanın en
yaygın fiziksel engellilik durumu olarak bilinen
Cerebral Palsy’li miniklerin yaşam boyu özel
eğitim, rehabilitasyon hizmeti ve hareketlilik
kazanmalarını sağlayacak destekleyici
malzeme olanaklarına kavuşabilmeleri,
Steptember kampanyası sayesinde
kendilerine vereceğimiz destek ile mümkün
olabilecektir.
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Politikalarımız

Banvit BRF, doğal kaynak kullanımına dikkat eden ve atıklarını ayıran, yasal
mevzuat ve gerekliliklere uyan, ürünlerinin kullanıldıktan sonraki çevre
etkilerini de kontrol eden, sürekli gelişen ve çevreye duyarlı bir firmadır.
Kalite Politikası
Süreçlerin, ürünlerin ve markalarımızın
sürekli iyileştirilmesini hedefleyerek Şirket’in
kaliteye, gıda güvenliğine, hukuki ve pazar
gerekliliklerine uymaya ve müşterilerle
tüketicilerin ihtiyaçlarına olan bağlılığını
sağlamak. Tüm çalışanları tarafından temsil
edilen Banvit BRF kaliteye sürekli bağlılık
gösterir ve aşağıdaki ilkeleri takip eder:

Çevre Politikası
Banvit BRF, doğal kaynak kullanımına
dikkat eden ve atıklarını ayıran, yasal
mevzuat ve gerekliliklere uyan, çevre amaç
ve hedeflerini belirleyen, çevre boyutlarını
ve etkilerini kapsam dâhilinde oluşturan,
ürünlerinin kullanıldıktan sonraki çevre
etkilerini de kontrol eden, sürekli gelişen ve
çevreye duyarlı bir firmadır.

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Banvit BRF, tesislerinde iş sağlığı ve
güvenliği yasal mevzuat ve gerekliliklerine
uyan, bağlı bulunduğu BRF’nin bu konudaki
hedefleri doğrultusunda hareket eden,
çalışanlarına ve tedarikçilerine iş sağlığı ve
güvenliği bilinçlendirme eğitimleri veren, iş
kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye
yönelik çalışmalar yapan, iş ortamındaki
tehlike ve riskleri belirleyen, önlem alan,
iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli
iyileştirilmesi için çalışan ve bu konudaki
farkındalığın artırılmasını hedefleyen bir
kuruluştur.

•

•
•

•

İşimizde egemen olan gıda kalitesi ve
güvenliği üzerinde etkisi olan yasalar ve
süreçlerin gerekliliklerine uymak;
Üretken süreçlerin ayrılmaz bir parçası
olarak ortaklıklar geliştirmek, kalite ve
gıda güvenliğinde sürekli iyileştirme
sağlamak için bir yönetim sistemine
sahip olanlara öncelik vermek;
BRF’nin kalite sistemi ve gıda güvenliğini
iyileştirmek için sürekli değerlendirmeler
yapmak;
Topluluk, kamu kurumları, müşteriler,
yatırımcılar ve diğer ilgili taraflarla olan
ilişkileri geliştirerek ürünlerin güvenliği
ve kalitesini içeren olaylar karşısında
iletişimde etik, şeffaf ve çevik olarak
özgün bir şekilde hareket etmek.
Müşterilerimizin ve tüketicilerin
ihtiyaçlarını karşılamak.

BRF; Sağlık, Emniyet ve Çevre’nin (SEÇ)
bir değer olmasını ve aşağıdaki ilkelere
dayanmasını hedefler:
•
•
•
•
•

İnsan sağlığı ve güvenliği,
Mal varlığının korunması,
Süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi,
Çevrenin muhafaza edilmesi ve
korunması, kirliliğin önlenmesi,
Yürürlükteki yasalara ve Şirket
tarafından üstlenilen diğer taahhütlere
uyulması.

Bilgi Güvenliği Politikası
Banvit BRF, iş sürekliliği ve bilgi varlıklarına
yönelik her türlü riski yönetmek için; ISO27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni
uygulayan, gerekliliklerini sağlayan ve
sürekli iyileştiren, bilgi güvenliği ile ilgili
amaç ve hedeflerini belirleyen, geliştiren
ve denetleyen, Bilgi Güvenliği Sistemi ile
ilgili yasal mevzuat ve gerekliliklere uyan,
iç ve dış paydaşlar ile ilgili bilgi güvenliği
gereksinimlerini sağlayan ve anlaşmalardan
doğan yükümlülükleri karşılayan, bilgi
güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla
Kurum içi eğitimleri gerçekleştiren bir
şirkettir.
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Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi
Şirket’in varlıklarını, itibarını, kârlılığını
etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik
ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması,
değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi,
sorumlularının belirlenmesi ve etkilerini
azaltmak için aksiyon planlarının
oluşturulması amacıyla Risk ve İç Kontrol
bölümü tarafından risk haritası ve risk
yönetim politikaları oluşturulmuştur.
Söz konusu politikalar, Şirket bünyesinde
risklerin en üst standartta yönetilebilmesi
amacıyla destekleme ve konumlandırma,
risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme,
raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili
iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri
içermektedir.
Şirket’in maruz kaldığı risklerin ölçümü
ve öngörülen risk toleransları dâhilinde
tutulabilmesi için kritik risklerin korunma
yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik
yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde
riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite’nin amacı yönetmelikler ve yasal
mevzuat kapsamında Şirket’in varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini
etkili bir şekilde yerine getirebilmesini
sağlamak amacıyla her iki aylık dönem için
bir defa olmak üzere gerçekleştirilir. Her
toplantı sonrasında, Komite’nin faaliyetlerine
ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle
beraber Yönetim Kurulu’na sunulur.
İleriye Dönük Riskler
Piyasa / Fiyat Riskleri: Şirket faaliyet
gösterdiği sektör sebebiyle üretim girdileri
olan hammadde ve kur fiyatlarındaki
dalgalanmalar, üretim çıktısı olan mamul
et fiyatında meydana gelen dalgalanmalar
ve perakende sektörde hızlı tüketime konu
olması gereken ürünlerin üretiminde faaliyet
göstermesinden dolayı fiyat değişim
risklerine maruz kalmaktadır.
Kur Riski: Şirket’in gerçekleştirdiği satış,
tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi
geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji
ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel
para birimi dışındaki para birimleri ile
yapmaları durumunda kur riskine maruz
kalmaktadır. Şirket’in kur riski yönetiminde
temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi
dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili
işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev
işlemler aracılığı ile uygun finansal araçlar
yardımıyla yönetmektedir.

Faiz Riski: Faiz oranlarında değişimler
sonucunda Şirket’in finansman giderlerinde
artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini,
dengeli faiz yapısına sahip bir finansal
varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak
yönetmektedir. Şirket’in maruz kaldığı
faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi
portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas
alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası
faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/
kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile
ölçülmektedir.
Likidite Riskleri: Şirket, verimliliğini
artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen
üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve
artan talebi karşılayabilmek için kapasite
artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar
yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir
kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir
kısmını da finansal piyasalardan temin
etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı
durumlarda mali yükümlülükler zamanında,
yeterli seviyede ve uygun maliyette
karşılanamayabilir. Bu nedenle Şirket,
likidite ihtiyaçlarını kredi kullanımı ve geri
ödemeler ile nakit akış projeksiyonları
izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve
uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri
için uygun likidite riski yönetimi yapısı
oluşturmuştur.

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli
olarak takip ederek ve finansal varlıkların
ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi
yoluyla yeterli fonların ve borçlanma
rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini
yönetmektedir.
Karşı Taraf Riski: Karşılıklı finansal ilişki
içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini
yerine getirememesi sonucunda Şirket
finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirket’in
karşı taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı
karşı taraf riskine maruz değerin dengeli
ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır.
Müşterilerimizin risk pozisyonları sürekli
olarak izlenmekte ve limit aşımlarında
teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır.
Bu risklere ilave olarak oluşabilecek iç ve dış
kaynaklı stratejik, operasyonel, finansal ve
diğer alanlardaki riskler iç kontrol tarafından
sürekli olarak takip edilmekte ve Yönetim
Kurulu’na raporlanmaktadır.
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Etik ve Uyum
Doğruluk & Dürüstlük ve Şeffaflık
Doğruluk & Dürüstlük, BRF/Banvit’in tavizsiz
yürütmekte olduğu taahhütlerinden biridir.
Güvenlik ve kalitenin yanı sıra, kararlarımızı
ve eylemlerimizi destekleyen; tarihimize,
amacımıza ve gelecek vizyonumuza
dayanan bir kavram dizisidir.
BRF/Banvit’in uyum çerçevesi kapsamlıdır
ve stratejik politikalardan ve üst yönetimin
uygulanmasından sorumlu alanlarda
doğrudan sorumluluk pozisyonlarına
sahiptir. Uyum Departmanı, üst yönetimden
(Yönetim Kurulu ve Danışma Komiteleri)
üretim birimlerindeki profesyonellere kadar
tüm çalışanlar ve iş ortakları için zorunlu
olan BRF/Banvit Doğruluk & Dürüstlük
Sistemi’nden sorumludur. Uyum Departmanı,
Hukuk, Uyum, Yönetişim ve Birleşme ve
Devralma Başkan Yardımcısı’na rapor
verir ve bağımsızlığı, Yönetim Kurulu’na
sunduğu doğrudan rapor ve Denetim ve
Doğruluk & Dürüstlük Komitesi’ne yönelik
periyodik sunumlarla kanıtlanabilir. Böylece,
üst düzey yönetim üyelerinin dâhil olduğu
soruşturmalarda, Uyum Departmanı,
doğrudan Denetim ve Doğruluk & Dürüstlük
Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na ulaşarak
doğru değerlendirmeler yapabilmektedir.

Bir risk ve iç kontrol matriksi ile birlikte
çalışan Uyum Departmanı, tüm iş ilişkilerinde
etik ve Doğruluk & Dürüstlük, iç kontroller,
risk yönetimi ve sürekli iyileştirme kültürünü
yaymaktadır. Bunu garanti altına almak için
Doğruluk & Dürüstlük Sistemi’nin tamamı,
periyodik olarak iç ve dış denetimler
tarafından değerlendirilir.
Risk haritalama işlemi, yürürlükteki
mevzuatta yapılan değişikliklerden, yeni
düzenlemelerin yapılmasından ya da yeni
pazarlara girmek, iş alanları açmak veya
şube açmak gibi Şirket içi değişikliklerden
kaynaklanabilecek yeni risklerin tespiti için
periyodik olarak yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra, BRF/Banvit, üst yönetimden
(Yönetim Kurulu ve Danışma Komiteleri)
üretim birimlerindeki profesyonellere
kadar tüm çalışanlar için bir etik kültürün
sağlanması ve yaygınlaştırılması için
uluslararası en iyi uygulamalara uygun
olarak Doğruluk & Dürüstlük Sistemi’ni
geliştirmiştir. Liderlik Dönüşümü; Risk
Düzeyine Uygun Global Yapı; Küresel
Politikalar ve Prosedürler; Eğitim, Yeterlilik
ve İletişim; İş Ortaklarının Sürekli İtibar
Analizi; İş Dinamiklerine Uygun Dijital
Kontroller ve İzleme; Onarım Ölçümlerinin
Tespiti ve İyileştirilmesi; Dış Taahhüt ve
En İyi Uygulama Paylaşımını kapsayan,
sürekli iyileştirmenin erdemli bir döngüsünü
oluşturan sekiz sütuna dayanmaktadır.

Temel sorunları ve kritik iş konularını ele
almak için BRF/Banvit, tamamı intranet
sistemi aracılığıyla Şirket çalışanlarına
açıklanan, Şeffaflık Kılavuzu ve diğer 29
uyum politikasının öncülüğünde Doğruluk
& Dürüstlük prensibine bağlı kurumsal
politikalar ve standartlar uygulamaktadır,
ki bunların bir kısmı genel kullanıma açıktır.
Bu arşivi güncel tutmak, sürekli izlemeyi
gerektirir. Bu nedenle, tüm uyum belgeleri
düzenli olarak yeniden gözden geçirilir,
ancak iyileştirme noktaları belirlenirse
bu arada revizyonlar ve güncellemeler
yapılabilir. Bu yapının sadece BRF/
Banvit çalışanlarını değil, iş ortaklarını da
kapsaması Şirket için esastır.
BRF/Banvit çalışanları ve liderleri için
öncelikli olan belge, 2020 yılında yenilenen
ve insan hakları, yolsuzluk ve rüşvetle
mücadele, rekabet hukuku ve genel etik
uyum standartları gibi işyerinde günlük
hayatın bir parçası olan çeşitli konuları ele
alan Şeffaflık Kılavuzu’dur. Kılavuz, tüm
yönetim seviyeleri ve tesisler için geçerlidir
ve çalışanlara kalıcı olarak dağıtılır.
Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele
Banvit yolsuzluk ve rüşvet eylemlerini
önlemek için ulusal ve uluslararası yasalara
saygı gösterme ilkesine bağlıdır.

Görevlerini yerine getirirken kamu kurumları
veya herhangi bir özel sektör kuruluşu ile
etkileşimde bulunan çalışanlar, ortaklar,
tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, bu
tür etkileşimler için geçerli olan dâhili
prosedürlere ve düzenlemelere uymalıdır.
Ayrıca, yolsuzluk, rüşvet ve kolaylaştırıcı
ödemeler de dâhil olmak üzere usulsüz
avantajlar için doğrudan veya dolaylı her
türlü talebi reddetmelidirler. Yürürlükteki
yasaların veya BRF/Banvit’in rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele taahhüdünün ihlalini
veya olası ihlalini temsil edebilecek herhangi
bir eylem, Şeffaflık Kanalı’na bildirilmelidir.
Uyum Departmanı, potansiyel olarak
üçüncü şahısların işe alınması sürecinde,
Şirket için yüksek risk oluşturabilecek ticari
ortakların itibar değerlendirmelerini yapar,
davalar ve resmi kara listeler hakkında
istişarelerde bulunur. Ayrıca, olası birleşme
ve satın alma (M&A) durumlarında
şirketlerde ve iş birimlerinde yolsuzluk, rüşvet
ve dolandırıcılık risklerini doğrulamak için
durum tespiti süreçleri yürütür.
Tüm iş ortakları, en iyi uygulamaların ve
dürüst davranışların benimsenmesini,
sosyal ve çevresel konuları ve ortaklarımız
tarafından izlenecek asgari standartları
ifade eden “İş Ortakları için BRF/Banvit
Davranış Kuralları”nı kabul etmelidir.
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Etik ve Uyum
Şirket, çalışanlara ve iş ortaklarına BRF/
Banvit Doğruluk & Dürüstlük Sistemi ve
yönetim politikaları hakkında sürekli eğitim
ve kapasite geliştirme sağlar.
2021 yılı, çalışanların %100’ünün Şeffaflık
Kılavuzu konuları ve diğer Doğruluk &
Dürüstlük politikaları konusunda eğitim
aldığı, öğrenim ve anlamlı ilerlemelerle dolu
bir yıl olmuştur.
2021 yılından itibaren BRF/BANVİT,
Doğruluk & Dürüstlük Sistemini geliştirmek
için birden fazla eyleme yatırım yapmıştır.
Ayrıca 2021 yılında öngörülen eylemler,
risk analizi ve işlem kontrolleri için dijital
çözümlerin kullanıma sunulmasını
içermektedir. Şirket’in iş ve işlem süreçlerinin
izlenmesi, Şirketin yasalara, politikalara
ve iç yönergelere uyumlu hale getirilmesi
için doğrudan Uyum Departmanı’nın
sorumluluğunda olan risk yönetimi ve
önleme uygulamaları ile iç kontrollerin bir
parçasıdır.
BRF/Banvit’in Doğruluk & Dürüstlük
Sisteminin küresel olarak nasıl uygulandığı
hakkında daha fazla bilgi için buraya
tıklayın. (Relatorio-de-TransparenciaBRF_2020_english.pdf (brf-global.com))
Şeffaflık Kanalı
BRF/Banvit, Şeffaflık Kanalı aracılığıyla,
Şirket’in iç kurallarını veya politikalarını ihlal
edebilecek şüpheli durumların raporlarını
ve iddialarını almaktadır. İhbarcılar,
raporlarını anonim olarak (tercih edilirse)
internet, e-posta veya telefon yoluyla
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İç Kontrol ve İç Denetim
dosyalayabilirler ve tüm vakalar doğrudan
sorumlu alanlar, örneğin Uyum, İnsan
Kaynakları vb. tarafından araştırılır. Kanal
aracılığıyla gönderilen bilgiler soruşturma
boyunca mümkün olduğunca en ileri
noktaya kadar gizli tutulur.
Üst yönetim veya Uyum Departmanı ile
ilgili tüm raporlar Denetim ve Doğruluk &
Dürüstlük Komitesi tarafından işlenmektedir.
Bunlar, büyük şirketlere bu hizmetleri
sağlama konusunda kanıtlanmış deneyime
ve geçerli sertifikalara sahip bağımsız
yükleniciler tarafından işletilmektedir.
BRF/Banvit’in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki
bilgi gizliliği ile ilgili mevzuat başta olmak
üzere tüm ulusal ve yabancı mevzuata
uyumlu hareket edilir. Alınan raporlar,
süreçlerin iyileştirilmesi ve Şirket için risklerin
azaltılması açısından kritik öneme sahiptir.
Bu kanaldaki hizmetleri iyileştirmek için,
2020 yılından itibaren uzmanlar tarafından
iki dilli hizmet, daha kullanıcı dostu bir
arayüz ve artırılmış bilgi güvenliği gibi
yeni özelliklere sahip yeni bir sisteme
güvenilmektedir.

İç Denetim Birimi; kurumsal yönetim
süreçleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na
bağımsız ve tarafsız güvence sağlama
ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirir.
İç denetim faaliyetleri; yönetsel hesap
verebilirliğin yerleşmesi, iş süreçlerinin
etkinliği ve verimliliği, mali raporlama
sisteminin güvenilirliği, Şirket faaliyetlerinin
yasa ve yönetmeliklere uygunluğu
konularında, başta pay sahipleri olmak
üzere Şirket’in menfaat sahiplerine makul bir
güvence sağlama amacını taşır. İç denetim
faaliyetleri; Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü (IIA) tarafından oluşturulan
“Uluslararası İç Denetim Standartları”na göre
yürütülmektedir. İç Denetim Birimi “Banvit İç
Denetim Tüzüğü” ile uyumlu olarak çalışır ve
denetim bulgularını risk ortadan kalkıncaya
kadar takip eder.

İç Kontrol birimi; Şirket’i etkileyebilecek
risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki
ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin
Şirket’in kurumsal risk iştahına uygun olarak
yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen
risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına
yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu
doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulması faaliyetlerini yürütmektedir.
İç Kontrol Birimi “kontrol ortamı, risk
değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi
ve iletişim ile izleme” den oluşan temel iç
kontrol bileşenlerine göre güvenilir mali
raporlama ve risklerin etkin yönetimi
amacını taşır.

Şeffaflık Kanalı, haftanın 7 günü, günde 24
saat aşağıdakiler aracılığıyla kullanılabilir:
0800 621 0202 (Türkiye)
compliance.department@brf.com
Şeffaflık Kanalı hakkında daha fazla bilgi için
buraya tıklayın. (BRF Transparency Channel
(canalconfidencial.com.br))
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1) Merkez Dışı Örgütler

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım
şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu
konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca
kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kâr
payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası
Kurulu’nun tebliğlerinde belirtilen süreyi
aşamaz.

2) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede
Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
Hakkında Bilgi

12 Kasım 2021 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurul toplantısında 2020 yılı kârının
dağıtılmamasına ilişkin karar onaylanmıştır.

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Diğer Hususlar

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kârın Tespiti ve
Dağıtımı” başlıklı 23’üncü maddesinde kârın
tespit ve dağıtımı şu şekilde açıklanmıştır:

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası
uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu
itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın
dağıtılır.

Kurumsal Yönetim

Bulunmamaktadır.

Bulunmamaktadır.
3) Şirket’in Yatırım Danışmanlığı ve
Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet
Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar
Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını
Önlemek İçin Şirket’çe Alınan Tedbirler
Hakkında Bilgi
Bulunmamaktadır.
4) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki
Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel
Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri
Hakkında Bilgi
Çalışanlar yıllık ücretli izin yardımı, evlenme/
doğum/ölüm yardımları, muvazzaf askerlik
yardımı, çocuk/öğrenim yardımları,
tamamlayıcı sağlık sigortası, yasal sürelerin
üzerinde yıllık izin hakkı ile ihbar müddeti ve
tazminatı uygulanmaktadır. Tüm çalışanlara
yemek ve vasıta yardımları, kıdemli işçiliğe
teşvik yardımı, bazı çalışanlara özel sağlık
sigortası, yönetici ve üzeri çalışanlara ise
kurum katkılı bireysel emeklilik gibi sosyal
haklar sağlanmaktadır.
Eğitim programları; Şirket’in stratejik
hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve
Kalite, İSG, Çevre, Enerji ve Bilgi Yönetim

Sistemleri Politikası’nın temel ilkelerinin
hayata geçirilmesine katkı sağlayacak
şekilde planlanmaktadır. Yetişkin eğitimine
uygun çeşitli eğitim metotlarının kullanıldığı;
iş başı, sınıf, yurt içi / yurt dışı eğitim ve
konferanslar gibi pek çok öğrenme olanağı
sunulan Şirket’te e-eğitimler de Şirket geneli
kapsamda değerlendirilmektedir.
6331 sayılı yasa gereği, çalışanların yasal
hak ve sorumluluklarla ilgili, karşı karşıya
bulundukları tehlike ve risklerle ilgili, alınması
gereken tedbirler ile ilgili iş sağlığı ve
güvenliği konularındaki bilgilendirme ve
bilinçlendirme eğitimleri verilmeye devam
edilmektedir.
5) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine
İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu
Bilgiler
Şirket’in ana ortağı TBQ Foods GMBH’dir.
Şirket ile ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları
arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon
sırasında elimine edildiklerinden bu notta
açıklanmamıştır.
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki
işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
BRF Global GMBH

28.577.919

13.641.854

BRF Foods GMBH

5.065.578

1.959.653

8.785

2.085.544

33.652.282

17.687.051

Federal Foods LLC
Toplam

İlişkili taraflardan ticari alacaklar genellikle
son ürün, hammadde ve sabit kıymet satışı
ve gönderilen sermaye avanslarından
kaynaklanmaktadır.
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
BRF S.A.

1.397.773

266.831

443.012

-

70.831

-

Federal Foods LLC
Al Wafi
BRF GMBHAustria
Toplam

-

271.797

1.911.616

538.628

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle
alınan kredi ve faizlerinden ve sipariş
avanslarından doğmaktadır.
İlişkili Taraflara Satışlar
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
BRF Global GMBH

110.685.565

71.426.396

BRF Foods GMBH

19.765.961

15.678.134

Federal Foods LLC

7.535.242

16.822.424

163

-

-

629.139

137.986.931

104.556.093

BRF Al Yasra
Foods Co.
Federal-Foods
Qatar
Toplam

İlişkili taraflara olan önemli satışlar genellikle
hammadde ve son ürün ve hizmet satış
işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
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Diğer Hususlar
7) Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin
Faaliyet Raporları

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
BRF S.A.

6.819.287

-

BRF Foods GMBH

4.537.724

101.553

Al Wafi

1.687.789

2.123.973

Federal Foods LLC

1.333.696

282.644

Toplam

988.683

-

15.367.179

2.508.170

İlişkili taraflardan olan alımlar genellikle kredi
faizleri ve sabit kıymet alım işlemlerinden
kaynaklanmaktadır.
Dönem sonu itibarıyla mevcut bakiyeler
teminatsız ve ödemeleri nakit bazlıdır.
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yılda,
Şirket ilişkili taraflardan alacaklarına
ilişkin herhangi bir şüpheli alacak karşılığı
ayırmamıştır. (31 Aralık 2020: Yoktur)
6) Paydaşlara İlişkin Bilgi
Bulunmamaktadır.

Finansal Tablolar
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Sorumluluk Beyanı

İlişkili Taraflardan Alımlar

Al Khan Foodstuff
LLC

Kurumsal Yönetim

Şirket tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde
yapılan KAP açıklaması doğrultusunda,
Şirket’in %0,01 oranında pay sahibi olduğu
ve 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 devir işlemleri 04.05.2021 tarihinde
tamamlanmıştır. Söz konusu pay devir
işlemi sonucunda, Banvit Foods S.R.L. Şirket
iştirakleri arasından çıkmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (“SPK”) II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (“TEBLİĞ”) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK
BEYANI
Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi: 22 Şubat 2022
Karar Sayısı: 2022/1
Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 31 Aralık 2021’de sona eren 12 aylık döneme ait, Tebliğ
uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
Türkiye Muhasebe Standartı'na ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak
hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu,
Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporu’nun ve SPK’nın
10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile belirlenip SPK’nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’ne
uygun olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi
Formunun (KYBF) SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
• Tarafımızca incelendiğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,
işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir
biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli
riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını;
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,

Ahmet Ersöz
           Mali İşler Müdürü

Levent Avni Ersalman
          Denetim Komitesi Başkanı

Orhan Cem
    Denetim Komitesi Üyesi
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Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim,
İkramiye, Kâr Payı gibi Mali Menfaatlerin
Toplam Tutarı:
(TL)
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üst Düzey Yöneticiler
Toplam

31.12.2021

31.12.2020

480.000

360.000

12.157.761

4.510.219

12.637.761

4.870.219

Şirket’in 12 Kasım 2021 Tarihli Olağan
Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu
Üyelerine ücret ödenmemesi ve Genel
Kurul’u takip eden aydan başlamak üzere,
bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her
birine aylık brüt 20.000-TL olmak üzere,
toplam yıllık brüt 480.000 TL ücret/ huzur
hakkı ödenmesine karar verilmiştir.
Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları
Şirket Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilerin
hepsine özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap
döneminde üst düzey yönetim personeline
sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli
faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri
içermektedir.

Şirket içerisinde üst düzey yöneticiler
de dâhil olmak üzere kapsam dışı
personele performansa dayalı ek ödeme
yapılmaktadır.
1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri
arasında; üst düzey yöneticilere toplam
11.714.049,87 TL’lik ödeme gerçekleştirilmiş ve
443.711,27 TL SGK işveren kesintisi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerine performansa
dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir
ödemede bulunulmamıştır.
Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi’ne
ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan
veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi
adı altında kredi kullandırılmamış veya
lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar
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Komite Toplantıları Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal
Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
Denetim Komitesi 2021 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı çerçevesinde
çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak
etmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılı içerisinde 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı
çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara düzenli bir
biçimde iştirak etmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK mevzuatı
çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir
biçimde iştirak etmiştir.
Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama
ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi
İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri
Teminatların Toplam Tutarına İlişkin
Bilgiler
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri
ve üst düzey yöneticilere verilen ödenek,
yolculuk, konaklama ve temsil giderleri
ile ayni ve nakdi imkânlar ve sigortaların
toplam tutarı 824.651 TL’dir.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirket’in Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nden uygulanması zorunlu ve gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren
“Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut Kurumsal Yönetim Uygulamaları
hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda ilgili şablonlar kullanılarak yayımlanmıştır.
Söz konusu şablonlara https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1415f4d990141601902e33250
internet bağlantısından erişilebilir.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları” başlıklı
8’inci maddesi çerçevesinde açıklamalarımızı içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Ek-2’de yer almaktadır. Beyana sayfanın sağ bölümünden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. (“Şirket”), faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim’in
temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını
benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu
(“SPK”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık
2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve
ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri aynen benimsenerek
uygulanmaya çalışılmıştır.
İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen
gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut
durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde
yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin
açıklamalara Faaliyet Raporu’nda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal
Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Gelecekte ortaklığın Kurumsal Yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde
mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü
ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması
yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.
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Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren
Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile
Bağımsız Denetçi Raporu

22 Şubat 2022
Bu rapor 6 sayfa bağımsız denetçi raporu ve 69 sayfa konsolide finansal
tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotları içermektedir.
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu’na,
A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi ’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak
anılacaktır) 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu
ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu
ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına
ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar
kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine
İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için
Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit Denetim Konuları
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde
en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi
çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında
ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Hasılatın muhasebeleştirilmesi ilgili muhasebe politikaları ve kullanılan önemli muhasebe tahmin ve varsayımların detayı
için Dipnot 2.3’e ve Dipnot 26’ya bakınız.

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Kilit Denetim Konusu
Grup’un hasılat elde ettiği gelir unsurlar damızlık yumurta,
günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ve ileri işlem ürünleri ile
hindi palazı, hindi eti üretimi, kesimi satışından oluşmaktadır.
Grup, üretmiş olduğu ürünleri müşterisine devrederek
edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde hasılatı konsolide
finansal tablolara alır.
Hasılatın, Grup’un kilit performans göstergelerinden biri
olması ve yapısı gereği üretimi tamamlanarak teslimatı
gerçekleştirilen ürünlerin ilgili olduğu dönemde ve doğru
tutarda muhasebeleştirilmemiş olma riski içermesi sebebiyle
"hasılatın muhasebeleştirilmesi" kilit denetim konusu olarak
tespit edilmiştir.

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Konunun denetimde nasıl ele alındığı
Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz
aşağıdakileri içermektedir:
Grup’un müşterileri ile yapmış olduğu satış sözleşmeler
gözden geçirilerek hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik
Grup yönetiminin uyguladığı muhasebe politikalarının
TFRS’ye uygunluğu değerlendirilmiştir.
Grup’un hasılat süreci anlaşılarak; Bilgi Sistemleri
uzmanlarımızdan da yardım alınmak suretiyle, hasılat
sürecindeki kontrollerin tasarım uygulama ve işleyişinin
etkinliği test edilmiştir.
Hasılata yönelik gerçekleştirdiğimiz örnekleme ile yapılan
maddi doğrulama testleri ile seçilenler için satış belgeleri
ve malın teslimine ilişkin diğer destekleyici belgeler ile
satışların ve ürünlerin kontrolünün müşteriye devrinin
gerçekleştiği test edilmiştir.
Örneklem ile seçilen ticari alacaklar için dış teyitler alınmış
ve finansal tablolar ile uyumu kontrol edilmiştir.
Grup’un yıl içerisinde muhasebeleştirmiş olduğu hasılata
ilişkin yevmiye kayıtları analiz edilmiştir.
Raporlama döneminden sonra gerçekleşen iadelere ilişkin
detay testler yapılarak, dönem içerisinde hasılatın uygun
ve doğru bir şekilde konsolide finansal tablolara alınıp
alınmadığı test edilmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç
kontrolden sorumludur.
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden,
gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da
mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
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Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. SPK tarafından
yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda
verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini
garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo
kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar
önemli olarak kabul edilir.
SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin
gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz.
Tarafımızca ayrıca:
• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte;
bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya
iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir
yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini
tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin
sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu
sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya
da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız
sonuçlar,  bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte,
gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir.
• Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların temelini
oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet
bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin
yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza
sorumluyuz.

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız.
Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- tehditleri ortadan
kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya
açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya
açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun
bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin
Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 22 Şubat 2022 tarihinde Grup’un Yönetim Kurulu’na
sunulmuştur.
2) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma
düzeninin, konsolide finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine
uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
3) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız
denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmekteyiz.
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İçindekiler

Konsolide Finansal Durum Tablosu
Konsolide Kar Veya Zarar Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
Konsolide Nakit Akış Tablosu
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
Nakit ve nakit benzerleri
Bölümlere göre raporlama
Finansal yatırımlar
Finansal borçlanmalar
İlişkili taraf açıklamaları
Ticari alacaklar ve borçlar
Diğer alacaklar ve diğer borçlar
Stoklar
Canlı varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş gelirler
Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler
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46
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48-94
48
49
62
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70
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74
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22
23
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28
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30
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34
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36
37
38
39
40
41

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer varlık ve yükümlülükler
Satış amaçlı sınıflandırılan varlıklar ve yükümlülükler
Özkaynaklar
Hasılat ve satışların maliyeti
Genel yönetim giderleri, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri ve araştırma ve geliştirme
giderleri
Niteliklerine göre giderler
Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler
Finansman gelirleri ve giderleri
Diğer kapsamlı gelirlerin analizi
Gelir vergileri
Pay başına (zarar)/kazanç
Finansal araçlar
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da konsolide finansal tabloları açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklamalar
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklamalar

76
77
77
77
78
79
80
81
81
82
82
82
83
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85
87
93
94
94
94
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31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tablosu

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Dipnot

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

KAYNAKLAR

VARLIKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Dönen Varlıklar

Kısa vadeli borçlanmalar

6

335.799.880

179.356.378

Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar

6

12.031.613

3.325.979

Nakit ve nakit benzerleri

3

Ticari alacaklar

769.346.310

530.144.576

558.554.752

357.382.721

  -İlişkili taraflardan

7

33.652.282

17.687.051

  -İlişkili olmayan taraflardan

8

524.902.470

339.695.670

11.406.845

610.340

9

11.406.845

610.340

10

1.034.167.589

457.476.219

Canlı varlıklar

11

380.529.090

216.963.889

Peşin ödenmiş giderler

12

184.666.902

59.485.012

Diğer alacaklar

  -İlişkili olmayan taraflardan
Stoklar

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar

33

--

1.789.337

Diğer dönen varlıklar

23

53.032.868

43.616.888

2.991.704.356

1.667.468.982

Ara toplam
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar

24

Toplam Dönen Varlıklar

22.818.494

238.298.740

3.014.522.850

1.905.767.722

Duran Varlıklar
Diğer alacaklar

  -İlişkili olmayan taraflardan

9

106.373

6.013.838

106.373

6.013.838
657.618.706

Maddi duran varlıklar

15

712.461.517

Kullanım hakkı varlıkları

17

42.287.935

8.651.943

Maddi olmayan duran varlıklar

16

3.652.186

3.659.204  

3.652.186

3.659.204

20.757.936

140.439

  -Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Toplam Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

12
33

118.695.639

86.937.322

897.961.586

763.021.452

3.912.484.436

2.668.789.174

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

-İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden borçlar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
  -İlişkili taraflara
  -İlişkili olmayan taraflara
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
  -İlişkili olmayan taraflara
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
  -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
  -Diğer
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ara Toplam
Satış amaçlı elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar
-İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar
  -İlişkili olmayan taraflara
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
  -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler
  -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
  -Maddi duran varlık yeniden değerleme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler
  -Yabancı para çevrim farkları
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Diğer yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı/ (zararı)
Toplam Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar

12.031.613
459.408.014
15.012.263
1.201.678.951
1.911.616
1.199.767.335
20.598.112
1.486.151
1.486.151
26.767.454
38.663.109
52.890.957
45.156.217
7.734.740
103.577  
2.164.440.081
-2.164.440.081

538.628
663.900.657
9.704.909
3.326.969
3.326.969
5.383.438
118.850
51.005.410
43.789.535
7.215.875
-1.099.894.903
31.052.250  
1.130.947.153

6

291.513.416

375.557.947

6

26.231.816

6.584.194

26.231.816
105.310
105.310
5.367.232
80.284.668
80.284.668
100.444.870
503.947.312
2.668.387.393

6.584.194
---59.665.293
59.665.293
92.335.723
534.143.157
1.665.090.310

6
6

7
8
22

9
13
33

21
20

24

21
33

3.325.979
183.233.685
-664.439.285

25

100.023.579

100.023.579

25

6.348.821

6.348.821

25

375.286.991
(38.750.632)
414.037.623

393.174.528
(34.245.417)
427.419.945

457.900.786

308.148.191

457.900.786
15.190.838
5.611.290
188.583.939
95.150.799
1.244.097.043
3.912.484.436

308.148.191
15.190.838
5.611.290
374.949.427
(199.747.810)
1.003.698.864
2.668.789.174

25
25
25

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Özkaynaklar Hareket Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot

1 Ocak31 Aralık 2021

1 Ocak31 Aralık 2020

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat

26

5.321.483.536

3.677.878.355

Satışların maliyeti (-)

26

(4.641.890.751)

(3.454.534.402)

679.592.785

223.343.953

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel yönetim giderleri (-)

27

(116.699.116)

(117.316.994)

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)

27

(258.858.751)

(195.049.706)

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)

27

(3.149.033)

(1.150.560)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

29

263.082.327

184.518.692

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

29

(493.061.653)
70.906.559

Esas Faaliyet (Zararı) / Karı

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar
karları

Net
dönem
karı
Toplam
(zararı) özkaynaklar

(26.289.078)

449.149.917

190.891.781

5.611.290

15.190.838

242.648.641

--

(21.729.972)

--

--

--

132.300.786

(110.570.814)

--

(212.159.722)

Toplam kapsamlı gelir

--

--

(7.956.339)

--

117.256.410

--

--

--

(199.747.810)

(90.447.739)

(117.814.337)

31 Aralık 2020 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

1 Ocak 2021 itibarıyla
düzeltilmiş bakiyeler

374.949.427 (199.747.810) 1.003.698.864

128.413.327

6.602.960
(73.727.648)

173.542.956

(184.939.025)
15.830.309

31

Diğer
yedekler

--

(25.776.930)

Finansman giderleri (-)

Yabancı
para çevrim
farkları

6.348.821

30

169.198.659

Maddi duran
varlık yeniden
değerleme
artışları

--

30

31

1 Ocak 2020 itibarıyla
düzeltilmiş bakiyeler

Tanımlanmış
Sermaye fayda planları
düzeltme yeniden ölçüm
farkları
kayıpları

100.023.579

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)

Finansman gelirleri

Ödenmiş
sermaye

Geçmiş yıllar karları/
(zararları)

Transferler

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet (Zararı) / Karı

Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
ve giderler

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve
giderler

(224.448.872)

(78.831.311)

Finansman Gideri, Net (-)

(55.250.213)

(63.001.002)

Vergi Öncesi Dönem (Zararı) / Karı

118.292.743

(247.940.027)

110.570.814 1.094.146.603

100.023.579

6.348.821

(34.245.417)

427.419.945

308.148.191

5.611.290

15.190.838

Transferler

--

--

--

(13.382.322)

--

--

--

(186.365.488)

199.747.810

--

Bağlı ortaklık satış etkisi (*)

--

--

--

--

(137.759.280)

--

--

--

--

(137.759.280)

95.150.799

378.157.459

Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2021 itibarıyla bakiye
(*)

--

--

(4.505.215)

--

287.511.875

--

--

--

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

Dipnot 24.

Vergi Geliri/ (Gideri)
   -Dönem vergi geliri/(gideri)

33

   -Ertelenmiş vergi geliri

33

(44.716.967)

6.448.858

21.575.023

41.743.359

95.150.799

(199.747.810)

34

95.150.799

(199.747.810)

   -Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç

34

0,9513

(1,997)

   -Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç

34

0,9513

(1,997)

32

(4.505.215)

(7.956.339)

(5.631.519)

(9.945.424)

Net Dönem (Zararı) / Karı
Dönem (Zararının) / Karının Dağılımı
   -Ana ortaklık payları
Pay Başına (Kayıp) / Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

  -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
  - -Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim etkisi

32

1.126.304

1.989.085

149.752.595

117.256.410

149.752.595

117.256.410

Toplam Diğer Kapsamlı Gelir

145.247.380

109.300.071

Toplam Kapsamlı Gelir

240.398.179

(90.447.739)

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe tam olarak ifade edilmiştir.)

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

Dipnot
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/ (Zararı)
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkı İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan (Kazançlar) Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıkların Elden Çıkarılması ile Kayıplar ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari Alacaklardaki  (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar İle İlgili Azalış/(Artış)
Ticari Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki  (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri / (İadeleri)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Faaliyetlerden Elde Edilen/(Kullanılan) Net Nakit Akışları
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Finansman Faaliyetlerinden  Kaynaklanan Nakit
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
DÖNEMBAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

28
8
10
21
20
33
30
29
30
31
31

33
21

15,16
11

6
6

3

Bağımsız Denetimden Geçmiş
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2021
31 Aralık 2020
95.150.799
608.183.901
252.279.924
(107.087)
17.894.940
60.676.613
518.865
130.695.359
23.141.944
4.117.806
(64.591.427)
95.596.504
179.982.310
(92.021.850)
(548.394.489)
(199.650.223)
(594.586.310)
361.520.043
10.893.203
(153.426.028)
26.854.826
154.940.211
(2.695.951)
(45.287.245)
106.957.015

(199.747.810)
355.732.383
208.947.004
(1.791.450)
5.039.565
51.888.767
1.195.284
23.365.868
(48.192.217)
(6.602.959)
64.591.427
9.136.221
63.985.182
(15.830.309)
(124.617.012)
(102.998.312)
(214.006.498)
221.954.834
2.462.403
(2.067.244)
(75.586.468)
45.624.273
31.367.561
(2.257.878)
(33.999.856)
(4.890.173)

4.941.980
(145.659.702)
290.301.650
3.119.863.192
(3.431.700.705)
(162.253.585)

11.035.196
(37.987.402)
7.859.848
1.976.184.558
(2.157.150.179)
(200.057.979)

600.351.990
(266.000.000)
(27.780.353)

729.750.000
(283.318.666)
(8.013.178)

15.012.263
92.021.850
(165.761.000)
247.844.750
192.548.180
63.193.899
255.742.079
497.197.282
752.939.362

-15.830.309
(55.243.074)
399.005.391
194.057.239
61.185.390
255.242.629
241.954.654
497.197.283

1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket” ya da “Banvit”) 1968’de Bandırma,
Türkiye’de kurulmuştur. Banvit’in hisselerinin yüzde 8,29’si (31 Aralık 2020: yüzde 8,29) Borsa İstanbul
Anonim Şirketi (“BİST”)’de işlem görmektedir.
Banvit’in fiili faaliyet konusu yem, damızlık yumurta, günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ve ileri işlem
ürünleri ile hindi palazı, hindi eti üretimi, kesimi, satış ve pazarlamasıdır.
Bu konsolide finansal tablolar, Şirket ve bağlı ortaklıklarını (burada ve bundan sonra birlikte “Grup” olarak,
her bir şirket içinse “Grup Şirketi” olarak anılacaktır), kapsamaktadır.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 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
Nutrinvestments B.V. (*)
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim
Şirketi (**) (“Banvit Enerji”)
Banvit ME FZE (*)
Banvit Foods S.R.L.

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Hollanda

Holding şirketi

100,00%

100,00%

Türkiye

Enerji üretimi

100,00%

100,00%

Birleşik Arap
Emirlikleri Pazarlama ve satış

100,00%

100,00%

Üretim, pazarlama
ve Satış

0

100,00%

(*)

Romanya

Banvit’in bağlı ortaklığı olan Nutrinvestments B.V. holding faaliyeti göstermek amacıyla Amsterdam, Hollanda’da 18
Ağustos 1999’da Limited Şirket olarak kurulmuştur.
(*)

Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan Banvit Foods SRL, tahıl ve yem üretimi faaliyeti göstermek
amacıyla Otopeni, Romanya’da Ağustos 1999 tarihinde Limited Şirket olarak kurulmuştur. Nutrinvestment
B.V. bağlı ortaklığı olan Agrafood SRL, kümes hayvanlarının ithalat ve ihracatı ve üretimi faaliyetlerini
göstermek amacıyla Otopeni, Romanya’da 26 Nisan 2004 tarihinde Limited Şirket olarak kurulmuştur.
Banvit Foods S.R.L. ve Agrafood S.R.L.’nin birleşme işlemleri Agrafood S.R.L’nin altında 1 Mart 2016 tarihi
itibarıyla gerçekleşmiştir. Birleşme sonrasında Şirket’in unvanı Banvit Foods S.R.L. olarak değiştirilmiştir.

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)

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  4 Mayıs 2021 tarihinde satmıştır.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:

Banvit’in bağlı ortaklıklarından Banvit Enerji’nin şahıslara ait 5.000 adet hissesi Banvit’e devredilmiş
olup devir işlemi 8 Aralık 2015 tarihinde 8963 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun 180. ila 190. maddeleri arasında  düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca
Banvit Enerji; "Banvit Enerji ve Elektrik  Üretim Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete dönüşmüştür.
Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Ayrıca, bu hususa dair
ilan, 23.12.2021 tarihli ve 10479 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

(**)

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. Ancak Banvit Enerji faaliyete geçmeden lisansı iptal edildiği için 31 Aralık 2021 tarihli konsolide
finansal tablolarında sadece kuruluş işlemleri ile ilgili maliyetler bulunmaktadır.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla kategori bazında çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir:

Mavi yakalı
Beyaz yakalı
Toplam çalışan sayısı

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

4.473

4.505

715

716

5.188

5.221

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Ömerli Mahallesi, Ömerli Sokak, No: 208
10202 Bandırma – Balıkesir / Türkiye
İnternet Sitesi: http://www.banvit.com/
2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar
Ölçüm esasları
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen arsalar, binalar, makina ve techizatlar,
canlı varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar 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.
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.
Banvit ME FZE
Banvit Foods S.R.L.

Avrupa Birliği Para Birimi (“EUR”)
Arap Emirlikleri Dirhemi (“AED”)
Romen Levi (“RON”)

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.
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar(devamı)

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar(devamı)

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.

Döviz kurlarındaki senelik değişimler raporlama dönemi sonları itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi

Avro (“EUR”) / TL
ABD Doları (“USD”) / TL
İngiliz Sterlini (“GBP”) / TL
Birleşik Arap Emirlikleri
Dirhemi ("AED") / TL
Rumen Leyi ("RON") / TL

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.
Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 20 Ocak 2022
tarihinde Kanun No: 7352 sayıyla yasalaşmış olup, geçici hesap dönemleri de dahil olmak üzere 2021
ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer 298 inci madde
kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıştır. Kamu Gözetim Kurumu, 20 Ocak 2022
tarihinde, TFRS kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması ile
ilgili açıklamalarda bulunmuş, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarda TMS 29 Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama kapsamında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunulmadığı
belirtilmiştir.
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. Gerçekleştikleri tarihteki
kurlar üzerinden tarihi maliyetleriyle ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemlere ilişkin
herhangi bir çevrim işlemi yapılmamıştır.

31 Aralık 2021
Dönem
Dönem Sonu
Ortalaması
15,0867
10,4572
13,3290
8,8719
17,9667
12,1586
3,5134
2,9498

31 Aralık 2020
Dönem
Dönem Sonu
Ortalaması
9,0079
8,0284
7,3405
7,0100
9,9438
8,9972

2,4313
3,5134

2,0002
1,8373

1,9102
1,6490

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) 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 Yoruhmları 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.
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Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık konsolide finansal tabloları, yayımlanmak üzere
Yönetim kurulu tarafından 22 Şubat 2022 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili düzenleyici
kurumların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve TFRS’lere göre hazırlanan yıl sonu
konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.

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
atifler dahildir.

Konsolidasyon esasları
Bağlı ortaklıklar, Banvit’in ya (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. Dipnot 1’deki tabloda verilen bağlı ortaklıklar konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon
yöntemiyle dahil edilmiştir. Şirket, şahıs ortaklara ait olan ve Banvit Food S.R.L. sermayesinin yüzde
0,0003’ünü temsil eden 62 adet hisseyi devir almıştır. Şirket, Banvit Food S.R.L.’nin dolaylı yoldan yüzde
100,00 oranında ortağı olmuştur. Böylelikle, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kontrol gücü olmayan paylar
bulunmamaktadır.

Bağlı ortaklıklarından Banvit Foods S.R.L. nin Grup’un 17 Aralık 2020 tarihinde imzalamış olduğu pay
devir sözleşmesi ile Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Avro devir bedeli ile devrine karar
verilmiştir. Sözleşme kapsamında yer alan ön koşulların tamamlanması ile, pay devir işlemleri 4 Mayıs 2021
tarihinde gerçekleşmiş ve devir işlemleri tamamlanmıştır.
2.2 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, Grup Yönetimi’nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve
raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve
varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili rakamlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleşebilir. Tahmin
ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
etkiler, cari dönemde veya bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır.  
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
raporlama tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
- Grup, kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, enflasyon oranı ve çalışanların emeklilik olasılığının
tahmini için devir hızı oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile
belirlemektedir. Bu planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler
içerir. Aktüeryal kazanç ve kayıplar, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.
- Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Grup Yönetimi’nin ticari ve diğer
alacaklar tutarının hacmi, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine
dayanmaktadır.

51

Bir Bakışta Banvit BRF

Yönetimden

2021 Yılı Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik

Kurumsal Yönetim

Finansal Tablolar

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar(devamı)

2.2 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar(devamı)

- Grup yönetimi, konsolide finansal tablolara, bilanço tarihindeki yükümlülükleri yerine getirmek için
gereken kaynaklara yönelik, mevcut en iyi bilgiler ve muhtemel farklı sonuçları esas alarak en iyi
tahmini yansıtmaktadır.
- 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.

2.2.1 Önemli muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar

Grup,  yeraltı ve yerüstü düzenlerini, binalarını ve makine, tesis ve cihazlarını daha önce kullanmış olduğu
maliyet yöntemi yerine bağımsız değerleme kuruluşları tarafından belirlenen gerçeğe uygun değerinden
binaların ve makinelerin müteakip birikmiş amortismanının indirilmesi suretiyle bulunan değer üzerinden
göstermekte olup,
- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleştirilirken,
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması koşuluyla muhasebeleştirilmektedir.
- 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.

İlişikteki finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması; Yönetim|
tarafından hazırlanmış finansal tablolarda yer alan bazı varlık ve yükümlülüklerin taşıdıkları değerler
muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilişkin
olarak bazı tahminlerin yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar
içerebilir. Bu tahminler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibarıyla kar veya
zarar tablosunda raporlanmaktadır.
Grup yönetimi canlı varlıkların faydalı ömürlerini belirlemeye ilişkin muhasebe politikasını değiştirmiştir. Bu
değişiklik ile daha önce 10 ay olarak belirlediği süreyi, normal şartlarda canlı varlıkların yumurtlayabileceği
potansiyel yumurta sayısı üzerinden belirlenen faydalı ömürler dikkate alarak değiştirmiştir. Söz konusu
değişikliğin geçmiş dönemler üzerinde bir etkisi yoktur.
2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti
Nakit ve nakit benzerleri
Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. 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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Canlı varlıklar

Maddi duran 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.

Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmiştir. Arsalar, binalar ve
makine ve techizat daha sonra bağımsız uzmanlarca değerlenip gerçeğe uygun değerine getirildikten
sonra ilgili bina ve makineler için amortisman düşülerek gösterilmiştir. ) Grup, arazi, yeraltı ve yerüstü
kaynakları, bina ve makine, tesis ve cihazlar için SPK tarafından değerleme yapma yetkisi verilmiş olan bir
gayrimenkul değerleme şirketinden değerleme raporu almış ve 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren yeraltı ve
yerüstü kaynakları, bina ve makine, tesis ve cihazlarını gerçeğe uygun değerinden göstermiştir.

Damızlık tavuklar, yumurtlayan tavuklar ve etlik canlı tavuklar konsolide finansal tablolarda canlı varlıklar
kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Yumurtlayan ve damızlık tavuklar yumurtlama sürelerine göreekonomik
ömürleri esas alınarak itfa edilmektedir. Bu canlı varlıkların, aktif bir piyasası olmamasından dolayı
maliyetten birikmiş itfa payları ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra konsolide finansal
tablolara yansıtılmaktadır.
Etlik canlı tavuk yararlı ömürleri sonunda kesilme dönemlerini takiben doğrudan üretim maliyetinde
kayıtlara alınmaktadır.
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, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yeraltı ve yerüstü kaynakları, arsa, bina ve makine, tesis ve cihazlar
için SPK tarafından değerleme yapma yetkisi verilmiş olan bir gayrimenkul değerleme şirketinden
değerleme raporlarını yeniden temin etmiştir. Grup, giriş bedeli 189.610 TL olan ve net defter değeri 154.682
TL olarak takip edilen makine, tesis ve cihazları değerlemeye tabi tutmamıştır. Ayrıca, 2019 yılı içerisinde
edinilen ve giriş bedelleri 87.137 TL tutarındaki makine, tesis ve cihazlar yeni girişler olması nedeniyle
yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır.Diğer bütün maddi duran varlıklar, maliyet bedellerinden birikmiş
amortismanların, ve eğer varsa, değer düşüklüğünün indirilmesi suretiyle gösterilmiştir. Maddi duran varlık
satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortisman hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir
ya da kar veya zarar tablosuna dahil edilmektedir. Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması durumunda,
varlığın ait yeniden değerleme fon tutarı geçmiş yıllar karlarına aktarılmaktadır.
Yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar ve makineler haricinde kalan bütün Maddi duran varlıkların
31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla endekslenerek raporlama dönemindeki Türk Lirası’nın alım gücüne
getirilmesinde aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki alımlar nominal
değerleriyle gösterilmiştir. Maddi duran varlıklar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmiş tutarları ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki alımların nominal değerleri üzerinden varlıkların
tahmini faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır.

Grup, ilişkili taraflarıyla olağan faaliyetleri çerçevesinde iş ilişkisine girmektedir.
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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.

Kiralama işlemleri

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.

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.

Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay ve
değişikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı
incelenmektedir.
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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.

Ertelenmiş vergi

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. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım bildirimlerinden
kaynaklanan vergi yükümlülüklerini de içerir.

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;
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.

Cari vergi varlığı ve yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir.
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Devlet teşvik ve yardımları

Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları

Devlet teşviki, işletmenin teşvikin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşvikin elde
edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.

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.

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.
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.

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.
Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını (sınırsız yararlı ömre sahip varlıklar için değer kaybının olduğuna dair bir gösterge olduğunda)
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz
konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış
yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir
tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir
varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen
nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
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Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi
durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü
muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini
arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

Sözleşme başlangıcında Grup, müşteriyle yaptığı sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri
değerlendirir ve müşteriye devretmek için verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü olarak
tanımlar. Grup ayrıca, sözleşme başlangıcında, her bir edim yükümlülüğünü zamanla ya da zamanın belli
bir anında yerine getirip getirmediğini belirler.

Net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki dönemsel değişimler yatırım
faaliyetlerinden diğer gelir/gider grubu altında kaydedilmektedir.
Hasılat
Grup, taahhüt edilmiş bir malı müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya
getirdikçe hasılatı konsolide finansal tablolara alır. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde veya
geçtikçe varlık devredilmiş olur.
Grup, aşağıda yer alan 5 temel prensip doğrultusunda hasılatı konsolide finansal tablolara almaktadır:
-

Müşteri sözleşmelerinin belirlenmesi
Sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi
Sözleşmelerdeki işlem fiyatının belirlenmesi
İşlem fiyatının sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerine dağıtılması
Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi

Grup, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat
olarak muhasebeleştirir:
- Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uygun olarak) onaylamış ve
kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir,
- Devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın hakları tanımlanabilmektedir,
- Devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koşulları tanımlanabilmektedir,
- Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir,
- Grup’un müşteriye devredeceği mal veya hizmetler için bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. Grup,
bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken, sadece müşterinin bu bedeli
vadesinde ödeyebilme kabiliyetini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır.

Başka bir taraf mal veya hizmetin müşteriye sağlanmasına müdahil olduğunda, Grup, taahhüdünün
niteliğinin belirlenen mal veya hizmetleri bizzat sağlamaya (asil) veya diğer tarafça sağlanan bu mal
veya hizmetlere aracılık etmeye (vekil) yönelik bir edim yükümlülüğü olduğunu belirler. Grup, belirlenmiş
mal veya hizmetleri, o mal veya hizmetleri müşteriye devretmeden önce kontrol ediyorsa asildir. Söz
konusu durumda edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde (veya getirdikçe), devredilen belirlenmiş mal
veya hizmetler karşılığında hak etmeyi beklediği bedelin brüt tutarı kadar hasılatı konsolide finansal
tablolara alır. Grup, edim yükümlülüğü belirlenmiş mal veya hizmetlerin başka bir tarafça temin edilmesine
aracılık etmekte ise vekil durumundadır ve söz konusu edim yükümlülüğü için hasılatı konsolide finansal
tablolara yansıtmaz.
Grup, işlem fiyatını tespit etmek için sözleşme hükümlerini ve ticari teamüllerini dikkate alır. İşlem fiyatı,
Grup’un üçüncü şahıslar adına (örneğin bazı satış vergileri) tahsil edilen tutarlar hariç taahhüt ettiği mal
veya hizmetleri müşteriye devretmesi karşılığında hak etmeyi beklediği bedeldir. Grup, işlem fiyatını her
bir edim yükümlülüğüne (ya da farklı mal veya hizmete), müşteriye taahhüt edilen mal veya hizmetlerin
devri karşılığı hak etmeyi beklediği bedeli gösteren bir tutarda dağıtmaktadır. Bu dağıtımda Grup, işlem
fiyatını sözleşmede belirlenen her edim yükümlülüğüne, nispi bir müstakil satış fiyatı üzerinden dağıtır, bu
dağıtımda Grup, sözleşmedeki her bir edim yükümlülüğünün temelini oluşturan farklı mal veya hizmetlerin
sözleşme başlangıcındaki müstakil satış fiyatını tespit eder ve işlem fiyatını bu müstakil satış fiyatlarına
orantılı olarak dağıtır.
Grup’un edim yükümlülükleri üretimi yaptığı gıda ürünlerinin satışından oluşmaktadır. Müşteri, Grup’un
edimden sağladığı faydayı eş zamanlı alarak tüketmektedir. Satış işlemi üretilen ürünlerin teslimatının
gerçekleştiği anda muhasebeleştirilmektedir. Grup, satılan mal veya hizmetin kontrolünü aynı anda
müşteriye devretmekte ve hasılat, edim yükümlülüğü yerine getirildiği an muhasebeleştirilmektedir.
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Temettü ve faiz geliri

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 itfa
edilmiş tutarın etkin faiz oranı kurdan çevrilmişlerdir.

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, tahvillerin kupon ödemelerini,
finansal varlıklarla (ticari alacaklar dışındaki) ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüklerini içerir. Bir varlığın
iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz oranı
kullanılarak kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

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)

Ticari işlemlere ilişkin reeskont, vade farkı ve kur farkı gelir/giderleri, esas faaliyetlerden diğer gelir ve
giderlerde muhasebeleştirilmektedir.

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/(kayıp), dönem net karının/(zararının), dönem boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

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.

Finansal araçlar

Kur değişiminin etkileri

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.

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 ve ödemelerin etkisi düzeltilmesiyle dönem sonundaki yabancı
para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın dönem sonu kurundan çevrilmiş tutarı ile arasındaki farkı ifade
eder.

Finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü
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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 araçlar (devamı)

• 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.

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden
oluşmaktadır.
TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür:
• 12 aylık “Beklenen Kredi Zararı”(BKZ) 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.
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Finansal araçlar (devamı)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler:

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.
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan
değişiklikler
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin
verilmekle birlikte Grup tarafından erken uygulanmayan yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra
konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
31 Aralık 2021 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 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 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. Bu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.

TFRS 16 “Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazları” kolaylaştırıcı uygulamanın uzatılmasına ilişkin
değişiklikler; Mart 2021 itibarıyla bu değişiklik Haziran 2022'ye kadar uzatılmış ve 1 Nisan 2021'den
itibaren geçerlidir. COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar sağlanmıştır.
Bu imtiyazlar, kira ödemelerine ara verilmesi veya ertelenmesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir.
28 Mayıs 2020 tarihinde, 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. 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.
TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin değişikliği;
yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerine ertelenmiştir. TMS 1,
"Finansal tabloların sunumu” 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'in bir
yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmaktadır.
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.
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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.

Varsayımlar

Yıllık iyileştirmeler, TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”nın ilk kez uygulanması”, TFRS 9
“Finansal Araçlar”, TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” ve TFRS 16’nın açıklayıcı örneklerinde küçük değişiklikler
yapmaktadır.
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.

Konsolide Finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan muhasebe politikalarının
uygulanan mesleki kanaatlere ilişkin bilgileri aşağıda belirtilen dipnotlarda açıklanmıştır:
· Dipnot 26  – Hasılatın muhasebeleştirilmesi: siparişe dayalı ürünlerin satışından elde edilen hasılatın
zamana yayılı olarak veya belirli bir anda muhasebeleştirileceğinin tespiti;
· Dipnot 6 (e) – Kiralama işlemleri: Bir anlaşmanın kiralama işlemi içerip içermediği;
· Dipnot 2 (a) – Konsolidasyon: Grup’un yatırım yapılan bir şirkette fiili kontrolünün olup olmadığı;
· Dipnot 6 (a) – Kiralama işlemlerinin sınıflanması,
· Dipnot 12 ve 13  – Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri,

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.

Varsayımlar ve tahminlere bağlı belirsizlikler

Söz konusu değişikliklerin, Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.

Dipnot 26 – Hasılatın muhasebeleştirilmesi: İade yükümlülüğünün tespiti;
Dipnot 21 – Çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda planlarına bağlı yükümlülüklerin yeniden ölçümü:
Temel aktüeryal varsayımlar;
Dipnot 33 – Ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi: Geçici farklar ile kullanılmamış geçmiş yıl
mali zararları istinaden kullanılabilecek gelecekteki vergilendirilebilir karların mevcut olması;
Dipnot 24 – Değer düşüklüğü testi: Geliştirme maliyetleri de dahil, geri kazanılabilir tutarlara ilişkin temel
varsayımlar;
Dipnotlar 41 – Karşılıkların ve koşullu borçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümü: kaynak çıkışlarının
büyüklüğü ve olasılığı hakkındaki temel varsayımlar;
Dipnot 8– Ticari alacaklar ve sözleşme varlıkları için BKZ’nın ölçümü: ağırlıklandırılmış ortalama zarar
oranının tahmini.

2.5 Muhasebe tahmin ve varsayımlarının kullanımı
Yönetim konsolide finansal tabloları hazırlarken Grup’un Şirket’in muhasebe politikalarını uygulanmasını
ve raporlanan varlıkların, yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin miktarlarını etkileyen muhakeme, tahmin ve
varsayımlarda bulunmuştur. Gerçek miktarlar tahmini miktarlardan değişiklik gösterebilir.
Tahminler ve ilgili varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Tahminlere yapılan değişiklikler ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilmektedir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ilerideki hesap döneminde varlık ve yükümlülüklerin defter değerleri üzerinde
önemli bir düzeltme yapılması riskini içeren tahminler ve varsayımlarla ilgili belirsizliklere ait bilgiler
aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır:
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3 Nakit ve nakit benzerleri

3 Nakit ve nakit benzerleri (devamı)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’a ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve faiz
oranlarının detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021
Kasa

31 Aralık 2020

560.551

289.425

752.378.811

496.907.858

-Vadeli mevduat

430.369.943

404.117.200

-Vadesiz mevduat

322.008.868

92.790.658

Banka

Bloke tutarlar (*)
Toplam

16.406.948

32.947.293

769.346.310

530.144.576

(*)
  31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, 16.406.948 TL tutarındaki POS hesapları üzerinde blokaj bulunmaktadır. (31 Aralık 2020:
32.947.293 TL).  

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren ara yıla ait nakit akış tablosunda yer alan nakit ve
nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:

Döviz cinsi

Faiz oranı

Vade tarihi

Orijinal Bakiye

TL Karşılığı

TL

%12.5-21.75

2022 Ocak

277.118.645

277.118.645

%0,20

2022 Ocak

ABD Doları
31 Aralık 2021
Döviz cinsi
TL
RON
ABD Doları
31 Aralık 2020

Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

769.346.310

530.144.576

Eksi: Bloke tutarlar

(16.406.948)

(32.947.293)

Toplam

752.939.362

497.197.283

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’a ait vadeli ve vadesiz mevduatların, vade detayları
aşağıdaki gibidir:
Vadeli mevduat

Vadesiz mevduat

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

153.251.298

292.528.506

193.926.913

87.027.666

--

--

99.416.419

1.480.283

277.118.645

79.570.000

28.665.536

1.803.260

RON

--

32.018.694

--

2.245.294

AED

--

--

--

234.156

430.369.943

404.117.200

322.008.868

92.790.659

ABD Doları
Avro
TL

11.809.000

153.251.298

288.927.645

430.369.943

Faiz oranı

Vade tarihi

Orijinal Bakiye

TL Karşılığı

%13,50-%19,00

2021 Ocak

79.570.000

79.570.000

%1,00

2021 Ocak

34.830.000

32.018.694

%1,00-%3,40

2021 Ocak

34.887.930

292.528.506

149.287.930

404.117.200

Grup’un finansal varlıkları ve yükümlülükleri için kur, faiz oranı riskleri ve duyarlılık analizleri Dipnot 35’te
açıklanmıştır.
4 Bölümlere göre raporlama
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, satışı ve pazarlamasıdır. Grup Yönetimi, Grup faaliyetlerini
ana ürün grubu bazında ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetler olarak takip etmektedir. Öte yandan, her bir
ana ürün grubunda yer alan ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, satış kanalları ile birlikte müşteri
ihtiyaçları ve müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması, Grup’un faaliyetlerini etkileyen ekonomik
çevrelerin farklı olması nedeniyle finansal bilgileri sadece coğrafi bölümlere göre raporlanmıştır. Grup,
yurtdışı faaliyetlerinin önemli hale gelmesi nedeniyle TFRS 8 Faaliyet Bölümleri’ni 1 Ocak 2019 tarihinden
itibaren uygulamaya başlamıştır.  
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4 Bölümlere göre raporlama (devamı)

6 Finansal borçlanmalar

Temel raporlama biçimi - Coğrafi bölümler

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık 2021

1 Ocak31 Aralık 2020

5.160.783.917

3.335.296.722

Romanya

133.735.992

262.930.329

Birleşik Arap Emirlikleri

26.963.627

79.651.304

Hasılat

5.321.483.536

3.677.878.355

31 Aralık 2021

Toplam
5.339.801.929

Türkiye

Hasılat
Eliminasyon
Toplam

31 Aralık 2020
Hasılat
Eliminasyon
Toplam

Türkiye

Romanya

Birleşik Arap
Emirlikleri

5.179.102.310

133.735.992

26.963.627

(18.318.393)

--

--

(18.318.393)

5.160.783.917

133.735.992

26.963.627

5.321.483.536

Türkiye

Romanya

Birleşik Arap
Emirlikleri

Toplam

3.403.907.746

262.930.329

79.651.304

3.746.489.379

(68.611.024)

--

--

(68.611.024)

3.335.296.722

262.930.329

79.651.304

3.677.878.355

5 Finansal yatırımlar
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un finansal yatırımı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2020:
Bulunmamaktadır)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Kısa vadeli krediler

335.799.880

179.356.378

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları

459.408.014

183.233.685

Diğer finansal yükümlülükler (*)

15.012.263

--

Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler

12.031.613

3.325.979

822.251.770

365.916.042

Uzun vadeli kredileri

291.513.416

375.557.947

Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler

26.231.816

6.584.194

Kısa vadeli finansal borçlanmalar

Uzun vadeli finansal borçlanmalar
Toplam finansal borçlanmalar

317.745.232

382.142.141

1.139.997.002

748.058.183

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un finansal borçlanmalar için vermiş olduğu rehin veya ipoteği
bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).
(*)
Diğer finansal yükümlülükler bankaların Grup’a sağlamış olduğu tedarrikçi finansaman sistemi kapsamındaki finansal
yükümlülüklerden oluşmaktadır.

Grup’un tüm kredileri sabit faizlidir. Finansal borçlanmaların vade kırlımı aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1 yıl içerisinde ödenecek

795.207.894

362.590.063

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek

179.889.455

375.557.947

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek

42.151.398

--

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek

33.126.064

--

4 - 5 yıl içerisinde ödenecek

36.346.499

--

1.086.721.310

738.148.010
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6 Finansal borçlanmalar (devamı)

6 Finansal borçlanmalar (devamı)

Kira yükümlülüklerinin vade kırılımı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akış hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1 yıl içerisinde ödenecek

12.031.613

3.325.979

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek

4.669.478

1.209.388

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek

14.379.408

3.724.246

4 - 5 yıl içerisinde ödenecek

7.182.930

1.650.560

38.263.429

9.910.173

Finansal borçlanmalar
Diğer Finansal
yükümlülükler

1 Ocak 2021

Nakit işlemler

Nakit olmayan
İşlemler (*)

31 Aralık 2021

738.148.010

334.351.990

14.221.310

1.086.721.310

--

15.012.263

--

15.012.263

738.148.010

349.364.253

14.221.310

1.101.733.573

1 Ocak 2020

Nakit İşlemler

Nakit olmayan
işlemler(*)

31 Aralık 2020

282.970.327

446.431.334

8.746.349

738.148.010

282.970.327

446.431.334

8.746.349

738.148.010

31 Aralık 2021 itibarıyla finansal borçlanmaların 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
Uzun vadeli banka kredileri

795.207.894
TL

Toplam

291.513.416

%9.50-%18.25

1.086.721.310

31 Aralık 2020 itibarıyla finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Para Birimi

TL Miktarı

Faiz Oranı %

Kısa vadeli banka kredileri

TL

179.356.378

%8,50 - %18,15

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşmüş kısımları

TL

183.233.685

%9,50 - %16,06

Toplam
Uzun vadeli banka kredileri
Toplam

Finansal borçlanmalar

(*)

31 Aralık tarihleri itibarıyla nakit olmayan işlemler tahakkuk eden faiz tutarlarından oluşmaktadır.

7 İlişkili taraf açıklamaları
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.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam faydaların tutarı  12.157.761
TL’dir (31 Aralık 2020: 10.008.598 TL).

362.590.063
TL

375.557.947

%9,35 - %17,25

738.148.010
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7 İlişkili taraf açıklamaları (Devamı)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçlar:

İlişkili taraflardan alınan alımlar:

Ticari alacaklar:

31 Aralık 2021
6.819.287

--

BRF Foods GMBH

4.537.724

101.553

1.959.653

Al Wafi

1.687.789

2.123.973

2.085.544

Federal Foods LLC

1.333.696

282.644

988.683

--

15.367.179

2.508.170

31 Aralık 2020

BRF Global GMBH

28.577.919

13.641.854

BRF Foods GMBH

5.065.578
8.785

Toplam

33.652.282

17.687.051

Federal Foods LLC
Al Wafi
BRF GMBH-Austria
Toplam

Al Khan Foodstuff LLC
Toplam

Ticari borçlar:

BRF S.A.

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1.397.773

266.831

443.012

--

70.831

--

--

271.797

1.911.616

538.628

8 Ticari alacaklar ve borçlar
Ticari alacaklar
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki gibidir:

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar

İlişkili taraflara yapılan ürün satışları:

Toplam
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

BRF Global GMBH

110.685.565

71.426.396

BRF Foods GMBH

19.765.961

15.678.134

Federal Foods LLC

7.535.242

16.822.424

163

--

--

629.139

137.986.931

104.556.093

BRF Al Yasra Foods Co.
Federal-Foods Qatar
Toplam

31 Aralık 2020

BRF S.A.

31 Aralık 2021

Federal Foods LLC

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

524.902.470

339.695.670

33.652.282

17.687.051

558.554.752

357.382.721

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

Alıcılar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7)
Şüpheli alacak karşılığı
İskonto gideri
Toplam

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

542.956.894

353.662.166

33.652.282

17.687.051

(9.176.311)

(9.283.398)

(8.878.113)

(4.683.098)

558.554.752

357.382.721
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8 Ticari alacaklar ve borçlar (devamı)

8 Ticari alacaklar ve borçlar (devamı)

Ticari alacaklar (devamı)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Şüpheli ticari alacak karşılığının 1 Ocak – 31 Aralık dönemlerine ait hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

(9.283.398)

(11.074.848)

(477.500)

(2.076.193)

İptal edilen karşılık

584.587

3.867.643

Kapanış bakiyesi

(9.176.311)

(9.283.398)

Açılış bakiyesi
Dönem içi artış

Grup’un kısa vadeli ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar
Dipnot 36’de açıklanmıştır.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla senetli ve senetsiz alacaklara karşılık olarak alınan
teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:

Teminat mektupları

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

148.196.251

122.349.611

İpotekler

40.995.665

40.995.665

Toplam

189.191.916

163.345.276

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara ticari borçlar
Toplam

İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot: 7)
Reeskont geliri
Toplam

31 Aralık 2020

1.201.502.901

659.107.531

5.699.819

8.746.349

1.911.616

538.628

(7.435.385)

(3.953.223)

1.201.678.951

664.439.285

(*)
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla yer alan diğer ticari borçlar yetiştiricilere ödenecek bakım ücreti gider
karşılıklarından ve hammadde/sarf malzeme alımlarına ilişkin gider karşılıklarından oluşmaktadır.

Grup’un kısa vadeli ticari borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Dipnot 36’te açıklanmıştır.
Grup’un, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla uzun vadeli ticari borçları yoktur. (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ticari alacaklarının ortalama vadesi 23 gündür.
(31 Aralık 2020,:32 gün) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ticari boçlarının ortalama vadesi 65 gündür. (31 Aralık
2020: 57 gün)
9 Diğer alacaklar ve diğer borçlar
Dönen varlık grubu

Ticari borçlar

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

Ticari borçlar
Diğer ticari borçlar (*)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1.199.767.336

663.900.657

1.911.615

538.628

1.201.678.951

664.439.285

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle Grup’un dönen varlık grubundaki diğer alacakları
aşağıdaki gibidir:

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Toplam

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

11.406.845

610.340

11.406.845

610.340
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9 Diğer alacaklar ve diğer borçlar (devamı)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla dönen varlık grubundaki diğer alacakların detayı
aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli diğer borçlar

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

778.135

593.624  

10.628.710

16.716

11.406.845

610.340

Verilen depozito ve teminatlar
Diğer alacaklar

(*)

Toplam

Grup’un dönen varlık grubundaki diğer alacaklarına ilişkin kredi ve kur riskine ilişkin detaylar Dipnot 36’te
açıklanmıştır.
  Diğer alacaklar broiler ve damızlık yetiştiricilerinden alacaklardan oluşmaktadır.

(*)

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un duran varlık grubundaki diğer borçları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2021
Ödenecek vergiler
Diğer
Toplam

31 Aralık 2020

1.073.578

1.422.129

412.573

1.904.840

1.486.151

3.326.969

Grup’un kısa vadeli diğer borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Dipnot 36’te açıklanmıştır.
Uzun vadeli diğer borçlar

Duran varlık grubu

Grup’un, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla duran varlık grubundaki diğer borçları yoktur. (31 Aralık 2020:
Bulunmamaktadır)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle Grup’un duran varlık grubundaki diğer alacakları
aşağıdaki gibidir:

10 Stoklar
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

106.373

6.013.838

Toplam

106.373

6.013.838

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla stokların detayı aşağıdaki gibidir:

Mamüller

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un duran varlık grubundaki diğer alacakları
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Verilen depozito ve teminatlar

106.373

6.013.838

Toplam

106.373

6.013.838

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

207.921.855

313.725.516

Yarı mamüller

81.585.656

--

Hammaddeler ve yardımcı malzemeler

766.501.165

146.556.133

Yoldaki mallar
Değer düşüklüğü karşılığı
Toplam

2.271.754

3.412.471

(24.112.841)

(6.217.901)

1.034.167.589

457.476.219

Grup’un duran varlık grubundaki diğer alacaklarına ilişkin kredi ve kur riskine ilişkin detaylar Dipnot 36’te
açıklanmıştır.
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10 Stoklar (devamı)

11 Canlı varlıklar (devamı)

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla stoklar üzerindeki değer düşüklüğü karşılığının hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla broiler canlı hindilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

6.217.901

1.178.336

(İptal edilen)/Dönem içi giderleştirilen karşılıklar, net

17.894.940

5.039.565

31 Aralık bakiyesi

24.112.841

6.217.901

1 Ocak bakiyesi

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 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.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla canlı varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
Damızlık tavuklar

31 Aralık 2020

224.292.825

105.147.511

71.413.865

43.875.040

Yarka

40.991.698

51.952.811

Broiler canlı hindi

43.830.702

15.988.527

380.529.090

216.963.889

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla broiler canlı tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Broiler canlı tavuklar
Açılış bakiyesi
Doğum ve alımdan dolayı artışlar
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*)
Çıkışlar (**)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

105.147.511

73.527.964

425.900.861

300.711.018

2.491.643.183

1.484.520.877

(2.798.398.730)

(1.753.612.348)

224.292.825

105.147.511

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Açılış bakiyesi

15.988.526

11.951.807

Girişler

28.445.296

21.195.690

Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*)
Çıkışlar (**)

11 Canlı varlıklar

Broiler canlı tavuklar

Broiler canlı hindi

122.089.598

64.905.361

(122.692.718)

(82.064.332)

43.830.702

15.988.526

(*)
Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve bakım maliyetlerini
kapsamaktadır.
(**)
Kesimi yapılmak üzere kesimhaneye gönderilen broiler canlı hindilerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla damızlık yarka sürülerinin hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
Damızlık yarkalar
Açılış bakiyesi

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

51.952.811

45.135.123

Girişler

68.150.345

57.166.115

Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin etkisi (*)

96.699.679

81.931.256

Satış amaçlı elde tutulan varlıklara transferler
Transferler

--

(7.305.119)

(175.811.137)

(124.974.564)

40.991.698

51.952.811

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

Fiziksel özelliklerdeki değişimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiştirici maliyetleri, ilaç ve bakım maliyetlerini
kapsamaktadır.
(**)
Kesimi yapılmak üzere kesimhaneye gönderilen broiler canlı tavuklardan oluşmaktadır.
(*)
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11 Canlı varlıklar (devamı)

12 Peşin ödenmiş giderler

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla dönen varlık grubundaki peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:

Damızlık Tavuklar

Maliyet
1 Ocak 2021
Girişler
Damızlık yarkalardan
transferler

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Tedarikçilere verilen avanslar

169.237.877

24.149.689

Yetiştiricilere verilen avanslar

8.808.933

3.794.441

Gelecek aylara ait giderler

5.199.409

16.192.549

Personel avansları

1.420.683

2.852.791

--

12.657.314

31 Aralık 2021
Birikmiş
amortisman

Satış amaçlı elde
tutulan varlıklara
transferler

Net defter değeri

154.913.063

(101.986.317)

(9.051.707)

43.875.039

--

(148.272.312)

(13.908.900)

(162.181.212)

175.811.137

--

--

175.811.137

Çıkışlar

(127.065.546)

118.013.840

22.960.607

13.908.901

31 Aralık 2021

203.658.654

(132.244.789)

--

71.413.865

Sabit kıymetler için verilen avanslar
Şüpheli avans karşılığı (-)

--

(161.772)

184.666.902

59.485.012

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla duran varlık grubundaki peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:
11 Canlı varlıklar (devamı)
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Damızlık Tavuklar

Sabit kıymetler için verilen avanslar
Tedarikçilere verilen avanslar-

31 Aralık 2020

Gelecek yıllara ait giderler

Maliyet

Birikmiş
amortisman

Satış amaçlı elde
tutulan varlıklara
transferler

Net defter değeri

1 Ocak 2020

124.197.103

(74.302.127)

(5.843.039)

44.051.937

Girişler

21.745.298

(144.511.603)

(8.375.482)

(131.141.787)

Damızlık yarkalardan
transferler
Çıkışlar
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık 2020

124.974.563

--

5.990.327

130.964.890

(116.827.413)

116.827.413

--

--

823.512

--

(823.512)

--

154.913.063

(101.986.317)

(9.051.707)

43.875.040

31 Aralık 2021 itibarıyla canlı varlıklar üzerinde 5.348.168TL sigorta teminatı mevcuttur (31 Aralık 2020:
10.873.275 TL).

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

20.745.015

--

12.921

--

--

140.439

20.757.936

140.439

13 Ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:

Alınan sipariş avansları
Gelecek aylara ait gelirler

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

24.084.211

5.383.438

2.683.243

--

26.767.454

5.383.438
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13 Ertelenmiş gelirler (devamı)

14 Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler(devamı)

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla uzun vadeli ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:

Vergi Denetim Kurulu incelemeleri

31 Aralık 2021
Gelecek aylara ait gelirler

31 Aralık 2020

5.367.232

--

5.367.232

--

14 Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler
31 Aralık 2021

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

Para Birimi

Yabancı
Para Miktarı

Avro

--

TL

31 Aralık 2020

20 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, TC Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı adına Ana Ortaklık’ın
2017 ve 2018 dönemlerine ilişkin tam vergi incelemesine başlayacağını beyan etmiş ve inceleme süreci
resmi olarak 20 Kasım 2018 tarihinde başlamıştır.
TC Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı adına yapılan vergi incelemesi tamamlanmıştır.
Vergi incelemesi neticesinde tebliğ edilen 966.252 Türk Lirası ceza tutarı 2021 yılı içerisinde ödenmiştir.
Raporlama tarihi itibarıyla herhangi ilave bir yükümlülük bulunmamaktadır.
Rekabet Kurumu incelemesi

TL Miktarı

Yabancı
Para Miktarı

TL Miktarı

--

--

--

--

--

--

--

--

38.795.206

--

28.300.401

--

--

--

461.810

TL
TL

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

D  Diğer verilen TRİ'ler

--

--

--

--

Toplam

--

38.795.206

--

28.762.211

Grup’un vermiş olduğu TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yüzde 3,1’tür (31
Aralık 2020: yüzde 2,9).

Rekabet Kurulu (7 Mayıs 2020 tarihli toplantı kararı ile) Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim
Şirketi’nin de dâhil olmak gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretimi ve ticareti ile ilgili faaliyet gösteren
29 adet şirkete, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’nun ihlal edip etmediğine dair bir
soruşturma (“Soruşturma”) başlatmış olduğunu duyurmuştur. İlgili inceleme 2021 yılı içerisinde kapanmış
olup Rekabet Kurulu tarafından herhangi bir ceza ve/ veya yaptırım kararı tebliğ edilmemiştir.  
Grup’un kiralayan olduğu operasyonel kiralamalar
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kiralayan olduğu operasyonel kiralama
alacakları aşağıdaki gibidir;

1 yıldan kısa
Toplam

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

162.840

437.057

162.840

437.057
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1 Ocak 2021

Girişler

Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

15 Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıkların 31 Aralık 2021 itibarıyla hareketleri aşağıdaki gibidir:
Çıkışlar (-) (*)

Çevrim farkı

Transferler

31 Aralık 2021

Maliyet
Arsalar, Binalar ve Yeraltı Yerüstü Düzenleri

235.723.388

1.421.650

(1.598.904)

--

88.165

235.634.299

761.413.417

12.425.515

(46.114.558)

9.242

21.906.869

749.640.485

1.954.162

243.785

(277.765)

--

--

1.920.182

Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

28.154.091

848.597

(284.306)

12.881

7.309.555

36.040.818

Yapılmakta Olan Yatırımlar(**)

15.776.534

127.718.886

--

--

(29.304.589)

114.190.831

Özel Maliyetler

31.865.886

152.400

(19.298.640)

--

--

12.719.646

1.074.887.478

142.810.833

(67.574.173)

22.123

--

1.150.146.261

(77.452.800)

(8.426.171)

1.582.869

--

--

(84.296.102)

(290.677.065)

(67.951.902)

37.145.804

(9.247)

--

(321.492.410)

(3.594.451)

(100.749)

277.765

--

--

(3.417.435)

(15.779.518)

(1.768.441)

259.960

(10.950)

--

(17.298.949)

(29.764.938)

(673.605)

19.258.695

--

--

(11.179.848)

(417.268.772)

(78.920.868)

58.525.093

(20.197)

--

(437.684.744)

Toplam
Birikmiş Amortisman
Binalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
Net Defter Değeri

657.618.706

712.461.517

  31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un satılmaya hazır varlıklara sınıflamış olduğu sabit kıymetler Dipnot 24’de açıklanmıştır.

(*)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerindeki ipotek tutarı yoktur.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerindeki sigorta teminat tutarı 2.402.943.924 TL’dir .
Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve kullanım hakkı varlıklarına ilişkin toplam 252.279.924 Türk Lirası tutarındaki amortisman ve itfa giderlerinin, 246.854.104 Türk Lirası satışların maliyetinde (31 Aralık 2020: 198.503.616), 2.177.343 Türk
Lirası genel yönetim giderlerinde (31 Aralık 2020: 4.803.848), 6.213.123 Türk Lirası satış, pazarlama ve dağırım giderlerinde (31 Aralık 2020: 5.633.596), 1.879.863 Türk Lirası araştırma ve geliştirme giderlerinde (31 Aralık 2020: 5.944) muhasebeleştirilmiştir.
(**)

Yapılmakta olan yatırımlar, Grup’un 2021 yılında başlattığı ERP sistem dönüşüm yatırımları ile küçükbaş besihane ve kesimhane modernizasyon yatırımlarından oluşmaktadır.
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15 Maddi duran varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıkların 31 Aralık 2020 itibarıyla hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2020

Girişler

Çıkışlar (-) (*)

Çevrim farkı

Satış amaçlı elde
tutulan varlıklara
Transferler
transferler

31 Aralık 2020

Maliyet
Arsalar, Binalar ve Yeraltı Yerüstü Düzenleri

337.290.011

312.008

(1.360.991)

33.292.624

892.528

(134.702.792)

235.723.388

Makine, Tesis ve Cihazlar

814.057.047

11.478.073

(3.126.253)

24.290.424

12.878.380

(98.164.254)

761.413.417

Taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Özel Maliyetler
Toplam

7.778.024

51.128

--

1.939.902

34.000

(7.848.892)

1.954.162

19.058.438

551.270

(26.580)

107.165

8.798.095

(334.297)

28.154.091

17.339.485

22.776.079

--

122.911

(23.964.639)

(497.302)

15.776.534

42.047.056

149.605

(22.486)

3.172.600

160.000

(13.640.889)

31.865.886

1.237.570.061

35.318.163

(4.536.310)

62.925.626

(1.201.636)

(255.188.426)

1.074.887.478

Birikmiş Amortisman
Binalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Makine, Tesis ve Cihazlar

(65.737.720)

(41.420.637)

1.936

(9.051.762)

--

38.755.383

(77.452.800)

(323.783.291)

(17.660.932)

263.138

(15.821.714)

--

66.325.734

(290.677.065)

Taşıtlar

(8.790.238)

(602.755)

--

(1.967.038)

--

7.765.580

(3.594.451)

Demirbaşlar

(13.397.637)

(2.598.113)

18.079

(95.066)

--

293.219

(15.779.518)

(28.050.039)

(1.723.265)

8.366

--

--

(439.758.925)

(64.005.702)

291.519

(26.935.580)

--

Özel Maliyetler
Toplam
Net Defter Değeri

797.811.136

(29.764.938)
113.139.916

(417.268.772)
657.618.706

  31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup’un satılmaya hazır varlıklara sınıflamış olduğu sabit kıymetler Dipnot 24’de açıklanmıştır.

(*)

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerindeki ipotek tutarı yoktur.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerindeki sigorta teminat tutarı 2.415.326.110 TL’dir .
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16 Maddi olmayan duran varlıklar

17 Kullanım hakkı varlıklar

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait kullanım hakkı varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Yazılım
Lisans
Toplam

1 Ocak 2021
22.935.964
3.925.480
26.861.444

Girişler
1.386
2.841.028
2.842.414

Çıkışlar(-)
(262.166)
(1.052.372)
(1.314.538)

31 Aralık 2021
22.675.184
5.714.136
28.389.320

(19.427.790)
(3.774.450)
(23.202.240)
3.659.204

(2.691.051)
(154.128)
(2.845.179)

262.166
1.048.119
1.310.285

(21.856.675)
(2.880.459)
(24.737.134)
3.652.186

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Yazılım
Lisans
Toplam

1 Ocak 2020

Girişler

Transferler

Satış amaçlı
elde tutulan
varlıklara
transferler

Lisans
Toplam
Net Defter Değeri

Girişler

Transferler

Çıkışlar(-)

10.479.440

34.580.943

(570.728)

(26.228.565)

18.261.090

Ardiyeler

4.658.846

13.609.748

--

(1.694.499)

16.574.095

Arsa ve arazi

4.389.920

769.903

--

(752.352)

4.407.471

Binalar

7.737.689

23.152.840

--

(5.492.548)

25.397.981

19.487.759

2.526.233

1.201.636

(134.140)

(145.524)

22.935.964

3.938.151

143.006

--

--

(155.677)

3.925.480

2.669.239

1.201.636

(134.140)

(301.201)

26.861.444

(3.026.267)

--

134.140

110.286

(19.427.790)

(3.286.633)

(491.285)

--

--

3.468

(3.774.450)

(19.932.582)

(3.517.552)

--

134.140

113.754

(23.202.240)

3.493.328

--

570.728

(570.728)

--

72.113.435

--

(34.738.692)

64.640.638

Motorlu Araçlar

(8.676.375)

(8.487.466)

451.826

10.400.112

(6.311.903)

Ardiyeler

(1.926.039)

(1.831.839)

--

1.523.419

(2.234.459)

İtfa Payları

Arsa ve arazi

(1.648.206)

(875.818)

--

679.314

(1.844.710)

Binalar

(6.363.332)

(10.927.540)

--

5.329.241

(11.961.632)

--

(118.902)

(451.826)

570.728

--

(18.613.952)

(22.241.565)

--

18.502.814

(22.352.703)

Net Defter Değeri

23.425.910

(16.645.949)

--

Makine ve teçhizat

Çıkışlar(-) 31 Aralık  2020

3.659.204

31 Aralık 2021

27.265.895

Toplam

Toplam

İtfa Payları
Yazılım

1 Ocak 2021

Makine ve teçhizat

İtfa Payları
Yazılım
Lisans
Toplam
Net Defter Değeri

Maliyet

Maliyet
Motorlu Araçlar

8.651.943

42.287.935

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait kullanım hakkı varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Maliyet

1 Ocak 2020

Girişler

Transferler

Çıkışlar(-)

31 Aralık 2020

10.479.440

--

--

--

10.479.440

Ardiyeler

4.658.846

--

--

--

4.658.846

Arsa ve arazi

3.380.957

1.218.793

--

(209.830)

4.389.920

Motorlu Araçlar

Binalar
Toplam

7.737.689

--

--

--

7.737.689

26.256.932

--

--

(209.830)

27.265.895

İtfa Payları
Motorlu Araçlar

(4.293.479)

(4.382.896)

--

--

(8.676.375)

31 Aralık 2021ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla cari dönem itfa giderleri satışların maliyeti,
genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve araştırma geliştirme giderlerine dahil edilmiştir.

Ardiyeler

(963.020)

(963.020)

--

--

(1.926.039)

Arsa ve arazi

(1.221.563)

(557.520)

--

130.877

(1.648.206)

Binalar

(3.611.029)

(2.752.304)

--

--

(6.363.332)

31 Aralık 2021tarihleri itibarıyla, Grup’un işletme içerisinde oluşturulmuş maddi olmayan duran varlığı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).

Toplam

(10.089.090)

(8.655.739)

--

130.877

(18.613.952)

Net Defter Değeri

16.167.842

8.651.943
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18 Şerefiye

19 Devlet teşvikleri ve yardımları (devamı)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal tablolarında şerefiye bedeli
bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra, Banvit, 17 Temmuz 2012 tarihinde satın almış olduğu Elazığ’daki kesimhane ve
kuluçkahaneye ilişkin yatırım teşvik belgelerini de devir almıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu teşvik
belgeleri kapsamında yapılmış olan harcama tutarı 21.740.871 TL olup, Gümrük Vergisi, KDV istisnası, 6
yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 70 oranında vergi indirimi ve yüzde 30 oranında
yatırıma katkı oranı muafiyeti getirmektedir. 04.12.2017 tarihi itibarıyla yatırım tamamlama vizesi
yapılmıştır.

19 Devlet teşvik ve yardımları
Banvit, 26 Ekim 2009 tarihinde Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresinde bulunan Piliç Kesimhanesinde
yapacağı kapasite artırımı ve modernizasyon için, yatırım teşvik belgesi almıştır. Bu belge kapsamında
yapılacak yatırım ile, 200.000 adet/gün olan kesim adedi 270.000 adet/gün’e çıkacaktır. Yatırım teşvik
belgesinin tutarı 9.870.015 TL olup KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 3 yıl boyunca sigorta primi
işveren hissesi desteği, yüzde 60 oranında vergi indirimi ve yüzde 30 oranında yatırıma katkı oranı
muafiyeti getirmektedir. Banvit, yatırım harcamalarını tamamlamış olup 20 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
yatırım tamamlama vizesini yaptırmıştır.
Ayrıca, Banvit, Balıkesir Bandırma’da bulunan büyükbaş yetiştiriciliği ve kesimi yaptığı tesislerinin
modernizasyonu ve kapasite artırımının yapılması amaçlı olarak 2 Aralık 2009 tarihinde yatırım teşvik
belgesi almıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu teşvik belgeleri kapsamında yapılmış olan harcama tutarı
4.104.476 TL olup, Gümrük Vergisi, KDV istisnası, yüzde 40 oranında vergi indirimi ve yüzde 15 oranında
yatırıma katkı oranı muafiyeti getirmektedir. Banvit, yatırım harcamalarını tamamlamış olup 28 Aralık 2015
tarihi itibarıyla yatırım tamamlama vizesini yaptırmıştır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No:2009/1) ilgili
maddelerinde ve teşvik belgesinde bulunan özel şartlarda belirtildiği üzere; yatırıma başlanıldığının kabul
edilebilmesi için, teşvik belgesinde kayıtlı sabit kıymet yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında yatırım
harcaması yapılması ve bu durumun Müsteşarlığa müracaat edilerek teşvik belgesine kaydettirilmesi
gerekmektedir. Banvit’in Bandırma adresinde bulunan Piliç Kesimhanesinde yapacağı kapasite artırımı ve
modernizasyonu için aldığı teşvik belgesinde yer alan ilgili bu özel şartı gerçekleştirmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine
bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar
vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Tebliğin 12. maddesinde ise işletmeye geçiş tarihi diğer yatırımlar için
teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarih olarak belirtilmiştir.

Banvit, 28 Haziran 2010 tarihinde Elazığ’ da bulunan yem fabrikasında yapacağı kapasite artırımı için,
yatırım teşvik belgesi almıştır. Bu belge kapsamında yapılacak yatırım ile, 26.325.000 kg/yıl olan karma
yem üretim kilosu 27.179.550 kg/yıl’a çıkacaktır, ayrıca damızlık tavuk yetiştiriciliği yıllık 18.990 adet
olacaktır. Yatırım teşvik belgesinin tutarı 4.191.860 TL olup KDV istisnası, faiz desteği, 7 yıl boyunca sigorta
primi işveren hissesi desteği, yüzde 90 oranında vergi indirimi ve yüzde 60 oranında yatırıma katkı oranı
muafiyeti getirmektedir. Banvit, yatırım harcamalarını tamamlamış olup 21 Ocak 2015 tarihi itibarıyla
yatırım tamamlama vizesini yaptırmıştır.
Banvit, 27 Ocak 2015 tarihinde Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresinde bulunan piliç kesimhanesinde
yapacağı kapasite artırımı ve modernizasyon için, yatırım teşvik belgesi almıştır. Bu belge kapsamında
yapılacak yatırım ile 53.280.000 kg/yıl olan tavuk işleme kilosu 79.920.000 kg/yıl’a çıkacaktır. Yatırım
teşvik belgesinin tutarı 19.900.000 TL olup KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 5 yıl boyunca sigorta
primi işveren hissesi desteği, yüzde 60 oranında vergi indirimi ve yüzde 25 oranında yatırıma katkı oranı
muafiyeti getirmektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu teşvik belgeleri kapsamında 23.378.563 TL
harcama yapılmıştır. 03 Ocak 2019 tarihi itibariyle yatırım tamamlama vizesi yapılmıştır.
Banvit, 31 Ocak 2019 tarihinde Hilalkent Mah. Baskil Yolu 6. Km Elazığ adresinde bulunan kesimhanede
etin işlenmesi ve saklanmasına yönelik modernizasyonun sağlanması için, yatırım teşvik belgesi almıştır.
Yatırım teşvik belgesinin tutarı 19.538.812 TL olup KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 70
oranında vergi indirimi ve yüzde 30 oranında yatırıma katkı oranı muafiyeti getirmektedir. 31 Aralık 2021
tarihi itibarıyla bu teşvik belgeleri kapsamında 21.025.470 TL harcama yapılmıştır.
Banvit, 25 Ocak 2019 tarihinde Anadolu Sanayi Bölgesi Kemalpaşa, İzmir adresinde bulunan kesimhanede
etin işlenmesi ve saklanmasına yönelik modernizasyonun sağlanması için, yatırım teşvik belgesi almıştır.
Yatırım teşvik belgesinin tutarı 32.101.985 TL olup KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50
oranında vergi indirimi ve yüzde 15 oranında yatırıma katkı oranı muafiyeti getirmektedir. 31 Aralık 2021
tarihi itibarıyla bu teşvik belgeleri kapsamında 33.246.798 TL harcama yapılmış olup henüz hakedilen bir
teşvik tutarı bulunmamaktadır.
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19 Devlet teşvikleri ve yardımları (devamı)

20 Karşılıklar

Banvit, 25 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir Bandırma’da bulunan kesimhanede etin işlenmesi ve
saklanmasına ile ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik modernizasyonun sağlanması için, yatırım
teşvik belgesi almıştır. Yatırım teşvik belgesinin tutarı 290.193.692 TL olup KDV istisnası, gümrük vergisi
muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, yüzde 60 oranında vergi indirimi ve yüzde 25 oranında yatırıma katkı oranı
muafiyeti ve 5 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği getirmektedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
bu teşvik belgeleri kapsamında 317.912.389 TL harcama yapılmış olup henüz hakedilen bir teşvik tutarı
bulunmamaktadır.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bu teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcaması tutarları ile hak
edilen teşvik tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
Yatırım Teşvik Yeri

Katkı Oranı % Yapılan Yatırım

31 Aralık 2020

Teşvik Tutarı Yapılan Yatırım

Teşvik Tutarı

Bandırma Kesimhane (*)

30

9.332.933

4.558.031

9.870.015

Bandırma Büyükbaş

15

3.930.779

928.943

4.104.476

4.319.337
919.684

Elazığ Yem/Kuluçka

60

4.191.860

4.191.860

4.191.860

4.198.798

Elazığ Kesimhane

30

20.801.558

9.776.601

21.740.871

9.710.690

Bandırma Piliç Kesimhane

20

23.378.567

7.691.948

23.378.563

7.102.817

İzmir Kemalpaşa

15

--

--

5.799.550

5.799.550

Bandırma Ksh.

25

--

--

9.545.037

9.545.037

Elazığ Ksh.

30

21.025.470

1.268.530

465.894

465.894

82.661.167

28.415.913

79.096.266

42.061.807

Ana Ortaklık Bandırma Kesimhane teşvik belgesi kapsamında 213.849 TL tutarındaki teşvik tutarını 2010 yılında vergi
hesaplamasında indirim konusu yapmıştır.

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar(Not 21)

45.156.217

43.789.535

Diğer

7.734.740

7.215.875

52.890.957

51.005.410

Kısa vadeli karşılıklar

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, diğer kısa vadeli karşılıklar detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
7.569.374
155.510
9.856
7.734.740

Dava karşılıkları
Satış prim karşılığı
Diğer karşılıklar
Toplam

31 Aralık 2020
6.969.584
146.294
99.997
7.215.875

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, diğer kısa vadeli borç karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021

İlaveler

Ödenen/
iptal edilen

Çevrim farkı

31 Aralık 2021

6.969.584

2.189.790

(1.590.000)

--

7.569.374

Satış prim karşılığı

146.294

155.510

(146.294)

--

155.510

Diğer borç ve gider karşılıkları

99.997

9.856

(99.997)

--

9.856

7.215.875

2.355.156

(1.836.291)

--

7.734.740

Dava karşılığı (*)

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, diğer kısa vadeli borç karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

(*)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3.982.065 TL tutarındaki teşvik vergi hesaplamasında indirim konusu
yapılmıştır. (31 Aralık 2020: 0 TL) Kalan 27.147.183 TL tutarındaki teşvik ise vergilendirilebilir kârdan
düşülmek suretiyle yararlanılmaya başlandığı için ertelenmiş vergi geliri olarak muhasebeleştirilmiştir. (31
Aralık 2020: 28.373.977 TL).

Dava karşılığı (*)
Satış prim karşılığı
Diğer borç ve gider karşılıkları

1 Ocak 2020

İlaveler

Ödenen/
iptal edilen

Çevrim farkı

31 Aralık 2020

4.753.391

2.076.193

140.000

--

6.969.584

125.151

146.294

(125.151)

--

146.294

1.124.419

--

(1.042.052)

17.630

99.997

6.002.961

2.222.487

(1.027.203)

17.630

7.215.875

(*)
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ayrılan dava karşılıklarının büyük bölümü halen devam etmekte olan işçi davalarından
oluşmaktadır. Grup bu davalara ilişkin bilanço tarihi itibarıyla tam karşılık ayırmaktadır.
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21 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

21 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (devamı)

(a) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

(c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

İkramiye karşılığı

21.818.698

22.615.452

Performans primi

8.703.183

14.099.781

Kullanılmamış izin karşılığı

14.634.336

7.074.302

45.156.217

43.789.535

(b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıllara ait çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıkların
hareketler tablosu aşağıdaki gibidir:

İkramiye Karşılığı

1 Ocak 2021

İlaveler

İptal edilen

Ödenen

Çevrim farkı

31 Aralık 2021

22.615.452

21.818.698

--

(22.615.452)

--

21.818.698

Kullanılmamış İzin
Karşılığı

7.074.302

14.634.336

(7.074.302)

--

--

14.634.336

Performans primi

14.099.781

8.703.183

--

(14.099.781)

--

8.703.183

43.789.535

45.156.217

(7.074.302)

(36.715.233)

--

45.156.217

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllara ait kullanılmamış izin karşılığı hareketler tablosu aşağıdaki gibidir:

İkramiye Karşılığı

1 Ocak 2020

İlaveler

İptal edilen

Ödenen

14.675.443

22.615.451

--

(14.630.703)

Çevrim farkı 31 Aralık 2020
(44.739)

22.615.452

Kullanılmamış İzin
Karşılığı

5.690.063

6.997.096

(5.612.857)

--

--

7.074.302

Performans primi

14.424.672

14.099.781

--

(14.424.672)

--

14.099.781

34.790.178

43.712.328

(5.612.857)

(29.055.375)

(44.739)

43.789.535

31 Aralık 2021
Kıdem tazminatı karşılığı

(*)

31 Aralık 2020

80.284.668

59.665.293

80.284.668

59.665.293

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içi ödemeler
Yabancı para çevrim farkı
Aktüeryal kayıp
31 Aralık bakiyesi (*)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

59.665.293

40.595.344

14.851.920

9.090.445

7.742.778

4.698.851

(8.572.012)

(4.944.481)

965.170

279.710

5.631.519

9.945.424

80.284.668

59.665.293

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklık ve müştereken kontrol edilen ortaklıklarda
bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için
göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş
(kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999 tarihi
itibarıyla değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri vardır.
(*)

Bu ödemeler 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 10.848,59.284,51 TL’ye
göre (31 Aralık 2020: 7.639,96 TL) çalışılan yılbaşına emeklilik ya da fesih günündeki orana göre
hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı cari bazda hesaplanır ve finansal tablolara yansıtılır. Karşılık Grup’un
çalışanlarının emekliliklerinden kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. Hesaplama Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına
göre hesaplanır.
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21 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (devamı)

23 Diğer varlık ve yükümlülükler

(c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (devamı)

(a) Diğer dönen varlıklar

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TFRS, Grup’un yükümlülüklerini tanımlanmış
fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Buna
uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir.

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:

Temel varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta, 31 Aralık tarihleri itibarıyla ilişikteki konsolide finansal tablolarda
yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2021 tarihindeki karşılık yıllık yüzde 14,54 enflasyon oranı ve yüzde
14,54 faiz oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 18,38 iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2020: yıllık
yüzde 10,61 enflasyon oranı ve yüzde 13,54 faiz oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 2,65 iskonto oranı).
Kıdem tazminatına ilişkin hakların çalışanların emekliliğinde ödeneceği planlanmıştır. Buna bağlı olarak
gelecekte ödenecek yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında emeklilik süreleri dikkate
alınmıştır.
22 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
31 Aralık 2021 ve 2020tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2021
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar

31 Aralık 2020

13.585.640

6.354.227

7.012.472

3.350.682

20.598.112

9.704.909

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Devreden ve indirilecek Katma Değer Vergisi (“KDV”)

38.838.931

36.341.267

İhracat Teşvikleri (*)

13.970.678

7.275.621

223.259

--

53.032.868

43.616.888

Diğer

(*)

İlgili tutar Ekonomi Bakanlığı’nın markalaşma destek programı için verdiği desteklerden oluşmaktadır.  

24 Satış amaçlı sınıflandırılan varlıklar ve yükümlülükler
a) Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Grup yönetimi tarafından transfer edilen sabit kıymetler ile ilgili alınan
değerleme raporuna göre bu sabit kıymetler ile ilgili değer düşüklüğü bulunmamaktadır.
(31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır.)
31 Aralık 2021
Açılış
Girişler
Çıkışlar (-)
Değer düşüklüğü / iptali
Toplam

31 Aralık 2020

207.246.490

41.382.190

--

247.451.797

(249.019.423)

(16.996.070)

64.591.427

(64.591.427)

22.818.494

207.246.490

31 Aralık 2021 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 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış
amaçlı elde tutulan duran varlıklarda muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir.
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24 Satış amaçlı sınıflandırılan varlıklar ve yükümlülükler (devamı)

25 Özkaynaklar

a) Satış amaçlı elde tutulan varlıklar (devamı)

(a) Ödenmiş Sermaye

Grup, 17 Aralık 2020 tarihli özel durum açıklaması ile bağlı ortaklığı Banvit Foods’un Aaylex System
Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Avro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesinin 17 Aralık 2020
tarihinde imzalandığı ve sözleşme koşullarına göre satış işlemine ilişkin kapanış işlemlerinin ilerleyen
aylarda tamamlanacağı kamuya duyurulmuştur. TFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler” standardı kapsamında değerlendirilen Grup’un bağlı ortaklığı Banvit Foods S.R.L.
nin satış işlemine ilişikin, bağlı ortaklığa ilişkin varlık ve yükümlülükler “Satış amaçlı sınıflandırılan duran
varlıklar” ve “Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler” olarak sınıflandırılmıştır.
Grup raporlama tarihi itibarıyla 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.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Grup’un sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 TL (31 Aralık 2020: 1 TL) olan
100.023.579 adet (31 Aralık 2020: 100.023.579 adet) paydan meydana gelmiştir. Farklı hisse grupları ve
hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Grup’un ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

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.
Söz konusu işlem sonucunda gerçekleşmiş yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıda sunulmuştur.
31 Aralık 2021
Değer düşüklüğü iptali
İştirak satışından gerçekleşen zarar
Yabancı para çevrim farkı etkisi
Toplam

64.591.427
(95.596.504)
137.759.280
106.754.203

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Pay türü

Hisse tutarı

Ortaklık payı%

Hisse tutarı Ortaklık payı %

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

100.023.579

100,00

100.023.579

100,00

Hissedarlar

Toplam

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 6.348.821 TL tutarındaki sermaye düzeltme farkları Grup’un ödenmiş sermaye
tutarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan ve geçmiş yıllar zararına mahsup edilmemiş
veya sermayeye eklenmemiş sermaye düzeltme farklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2020: 6.348.821 TL).
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal değerli
100.023.579 adet A grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler hamiline yazılıdır.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Şubat 2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olup, Şirket Yönetim Kurulu’na kayıtlı sermaye tavanına
kadar sermaye artırım yetkisi 2022 yılına kadar verilmiştir.
Banvit’in 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. BGC Partner Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile, 25 Ekim 2010 tarihinde satış işlemi
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 2020: 5.611.290 TL)
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25 Özkaynaklar (devamı)

25 Özkaynaklar (devamı)

(b) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları

(f) Geçmiş yıl karları/(zararları)

TMS 19 (2011) standardının benimsenmesi sonucunda diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen
aktüeryal kazanç ve kayıplardan oluşmaktadır.

Grup’un Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği’ne (II-14.1) göre düzenlediği
finansal durum tablosunda göstermiş olduğu geçmiş yıllar karları 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 188.583.939
TL’dir (31 Aralık 2020 Geçmiş yıl karları: 374.949.427 TL).

(c) Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Ana Ortaklık’ın ödenmiş sermayesinin 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 Grup’un yasal yedeklere
transfer ettiği tutar bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: bulunmamaktadır).
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Birinci tertip genel kanuni yedek akçe

11.177.487

11.177.487

İkinci tertip genel kanuni yedek akçe

4.013.351

4.013.351

15.190.838

15.190.838

Toplam

26 Hasılat ve satışların maliyeti
1 Ocak – 31 Aralık 2021 ve 2020 dönemlerine ait satışlar ile satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:

Yurtiçi satışlar

2021

2020

5.621.928.262

3.679.114.265

Yurtdışı satışlar

735.226.046

642.574.964

Diğer satışlar

252.335.037

167.080.950

Brüt satışlar

6.609.489.345

4.488.770.179

İade ve İndirimler (-)

(1.288.005.809)

(810.891.824)

Net satışlar

5.321.483.536

3.677.878.355

Satışların maliyeti (-)

(4.641.890.751)

(3.454.534.402)

679.592.785

223.343.953

(d) Yabancı para çevrim farkları

Brüt satış karı

Yabancı para çevrim farkları, Grup’un yurtdışı bağlı ortaklıklarının özkaynak kalemlerinin TL’ye
çevriminden kaynaklanmaktadır.

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:

(e) Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu
Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu, arazilerin yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Yeniden
değerlenen bir arazinin elden çıkarılması durumunda, yeniden değerleme fonunun satılan varlıkla ilişkili
kısmı doğrudan geçmiş yıl karına devredilir.

Kullanılan hammadde ve malzemeler

1 Ocak itibarıyla bakiye
Duran varlık satışından kaynaklanan değer artış fonu çıkışı
Toplam

2020

427.419.945

449.149.917

(13.382.322)

(21.729.972)

414.037.623

427.419.945

2020
2.562.518.641

Genel üretim giderleri

605.533.082

511.734.880

Personel giderleri(Dipnot 28)

322.664.292

280.399.073

Amortisman giderleri (Dipnot 28)
2021

2021
3.572.642.934

Mamul stoklarının değişimi

246.854.104

198.503.616

(105.803.661)

(98.621.808)

4.641.890.751

3.454.534.402
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27 Genel yönetim giderleri, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri ve araştırma ve geliştirme
giderleri

27 Genel yönetim giderleri, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri
(devamı)

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla satış, pazarlama ve dağıtım giderleri aşağıdaki gibidir:

2021

2020

58.917.232

55.834.828

2021

2020

Nakliye giderleri

100.715.427

81.419.531

Danışmanlık giderleri

15.148.231

13.154.349

Satış komisyon giderleri (*)

Bakım onarım giderleri

46.868.588

31.708.602

7.143.938

5.179.057

Personel giderleri  (Dipnot: 28)

35.266.576

28.500.531

6.463.620

7.256.714

Reklam giderleri

21.917.567

16.381.019

Vergi, resim ve harç giderleri

5.742.678

6.397.248

İhracat giderleri

15.464.049

7.071.283

Temizlik giderleri

2.973.222

4.528.475

Amortisman ve itfa payları (Dipnot 28)

6.213.123

5.633.596

Sigorta giderleri

2.630.075

1.626.993

Seyahat giderleri

6.007.907

5.589.387

Seyahat giderleri

2.254.254

1.626.010

Araç kiralama giderleri

5.026.553

3.178.264

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Personel giderleri (Dipnot: 28)

Güvenlik giderleri

2.250.759

4.984.219

Vergi, resim ve harç giderleri

3.221.656

3.158.925

Amortisman ve itfa payları (Dipnot: 28)

2.177.343

4.803.848

Kira giderleri

2.927.631

2.788.056

Sosyal faaliyet giderleri

1.478.817

1.035.408

Bakım onarım giderleri

2.573.476

1.934.616

İşçi taşıma giderleri

837.839

831.853

Elektrik giderleri

2.028.342

1.859.830

Konaklama giderleri

798.300

638.312

Temizlik giderleri

1.633.546

1.388.501

Kira giderleri

748.707

588.359

Sigorta giderleri

642.471

867.911

84.000

150.693

Sponsorluk giderleri

109.524

--

49.153

988.893

Diğer

8.242.315

3.569.654

258.858.751

195.049.706

Harici işçilik giderleri
Araç kiralama giderleri
Diğer

7.000.948

7.691.735

116.699.116

117.316.994

(*)

İlgili tutarlar, Grup’un müstahsillere vermiş olduğu ürün satış komisyonlarıdır.
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31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla araştırma ve geliştirme giderleri aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri (Dipnot 28)
Amortisman giderleri (Dipnot 28)
Diğer

2021

2020

1.186.130

1.014.226

1.879.863

5.944

83.040

130.390

3.149.033

1.150.560

28 Niteliklerine göre giderler
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Banvit BRF 2021 Faaliyet Raporu

28 Niteliklerine göre giderler (devamı)
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait personel gideri detayı aşağıdaki gibidir:

Ücret ve maaşlar
İşten çıkarma tazminatları

2021

2020

409.462.218

360.804.177

8.572.012

4.944.481

418.034.230

365.748.658

Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler
Grup'un, KGK' nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına istinaden
hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız denetim
kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir:

Amortisman ve itfa giderleri
2021

2020

242.009.594

198.503.616

Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (Dipnot 27)

6.213.123

5.633.596

Genel yönetim giderleri (Dipnot 27)

1.879.863

4.803.848

Satışların maliyeti (Dipnot 26)

Araştırma ve geliştirme giderleri (Dipnot 27)

2.177.344

5.944

252.279.924

208.947.004

2021

2020

Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti

1.512.643

1.247.060

Vergi danışmanlık hizmetlerine ilişkin ücretler

160.000

198.000

Diğer güvence hizmetlerinin ücreti

		
29 Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler

Genel yönetim giderleri (Dipnot 27)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (Dipnot 27)
Araştırma ve geliştirme giderleri (Dipnot 27)

24.000

1.703.143

1.469.060

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla, esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri

Satışların maliyeti (Dipnot 26)

30.500

2021

2020

240.108.692

158.034.068

Devlet desteklemeleri

7.012.498

18.597.383

Konusu kalmayan karşılıklar

1.474.257

--

1.014.947

-197.945

Kur farkı geliri

2021

2020

322.664.292

280.399.073

58.917.232

55.834.828

Reeskont gelirleri, net

35.266.576

28.500.531

Hurda satış geliri

761.433

1.186.130

1.014.226

Kira gelirleri

386.439

587.489

418.034.230

365.748.658

Sigorta tazmin hasar geliri

348.189

1.108.489

Diğer
Esas faaliyetlerden diğer gelirler toplamı

11.975.872

5.993.318

263.082.327

184.518.692
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29 Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler (devamı)

31 Finansman gelirleri ve giderleri

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla, esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla, finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:

2021

2020

475.166.283

203.993.621

7.843.058

--

Şüpheli ticari alacaklar

477.500

2.216.193

Reeskont giderleri, net

--

1.231.438

9.574.812

4.718.470

493.061.653

212.159.722

Kur farkı gideri
İkramiye karşılık giderleri

Diğer
Esas faaliyetlerden diğer giderler toplamı

2021

Yatırım faaliyetlerinden gelirler toplamı

2020

106.754.203

--

21.659.124

6.602.960

128.413.327

6.602.960

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla, yatırım faaliyetlerinden giderler aşağıdaki gibidir:
2020

25.776.930

--

Satış amaçlı elde tutulan varlık değer düşüklüğü

--

64.591.427

Satış amaçlı elde tutulan varlık satış zararları

--

9.136.221

25.776.930

73.727.648

Yatırım faaliyetlerinden giderler toplamı

92.021.850

15.830.309

Kur farkı geliri

77.176.809

--

169.198.659

15.830.309

Toplam finansman gelirleri

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla, finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
2021

2020

179.982.310

63.985.182

13.500.984

3.224.019
4.698.851

Çalışanlara sağlanan faydalar faiz maliyeti

7.742.778

Kur farkı giderleri

9.374.590

--

Komisyonlar ve diğer giderler

13.848.210

6.923.259

Toplam finansman giderleri

224.448.872

78.831.311

32 Diğer kapsamlı gelirlerin analizi
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait kar veya zarardan yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirde 4.505.215 TL tutarında gider (2020: 7.956.339 TL tutarında gelir) gerçekleşmiştir.

2021
Sabit kıymet satış zararları

Faiz gelirleri

Kiralama yükümlülükleri faiz giderleri

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla, yatırım faaliyetlerinden gelirler aşağıdaki gibidir:

Bağlı ortaklık satış karı

2020

Faiz giderleri

30 Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler

Sabit kıymet satış karları

2021

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirde 149.752.595 TL tutarında yabancı para çevrim etkisi (2020: 117.256.410 TL tutarında gelir)
gerçekleşmiştir.
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33 Gelir vergileri

33 Gelir vergileri (devamı)

31 Aralık 2021 tarihi itibariyla kurum kazançları yüzde 25 oranında kurumlar vergisine tabidir.

Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden 2021 yılı için yüzde 25 oranında geçici vergi hesaplar ve o
dönemi izleyen ikinci ayın 14. gününe kadar beyan edip 17. günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış
ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup
edilebilir. Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın 15’inci günü
akşamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili makamlar geriye dönük
olarak beş yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili görüşlerini değiştirebilir.

(31 Aralık 2020: yüzde 22). Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair
kanun 20 Ocak 2022 tarihinde Kanun No: 7352 sayıyla yasalaşmış olup, geçici hesap dönemleri de dahil
olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer
298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın
mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıştır. Kamu Gözetim Kurumu,
20 Ocak 2022 tarihinde, TFRS kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın
Uygulanması ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarda TMS 29 Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama kapsamında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek
bulunulmadığı belirtilmiştir.
Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin
yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden
dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri 22 Aralık
2021 tarihine kadar %15 oranında stopaja tabii idi. Ancak, 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 193 numaralı Gelir
Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun kar payı dağıtımına ilişkin hükümlerinde
düzenleme yapılmış olup, %15 olan stopaj oranı %10’a indirilmiştir.
Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının
uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da göz
önünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır,
dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı”
başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan
“transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğ’de uygulamadaki  detaylar
belirlenmiştir
Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde
yapılmayan ürün veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili kârlar transfer fiyatlaması
yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kâr
dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar
payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer
alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları gayrimenkullerinin (taşınmazlarının) kurucu senetleri,
intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı, 31 Aralık 2017
itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu oran
taşınmazlar açısından yüzde 75’ten yüzde 50’ye indirilmiş ve 2018 yılından itibaren hazırlanacak vergi
beyannamelerinde bu oran yüzde 50 olarak kullanılacaktır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler.
Cari dönem vergi varlıkları ve yükümlülükleri
31 Aralık tarihleri itibarıyla cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir:

Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı

2021

2020

41.359.060

2.333.729

Peşin ödenen vergi

(2.695.951)

(4.004.216)

Dönem karı vergi (varlığı)/yükümlülüğü

38.663.109

(1.670.487)
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31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait vergi gideri detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021
Cari dönem vergi (gideri)
Geçmiş dönem vergi düzeltmesi (*)
Ertelenmiş vergi geliri
Toplam

(44.716.967)

31 Aralık 2020
(2.019.564)

31 Aralık 2021

% 31 Aralık 2020

Dönem net karı/(zararı)

%

95.150.799

(199.747.810)

(23.141.944)

48.192.217

118.292.743

(247.940.027)

--

8.468.422

Vergi (gideri)/geliri

21.575.023

41.743.359

Vergi öncesi kar/(zarar)

(23.141.944)

48.192.217

Vergi oranı %
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi (gideri)/geliri

25%
(25,00)

(29.573.186)

22%
(22,00)

54.546.806

(*)
Geçmiş yıl vergi düzeltmesi, önceki döneme ilişkin hesaplanan geçici vergi ile kesinleşen kurumlar vergisi arasındaki
tutar farklılığından kaynaklanmaktadır.

Kanunen kabul edilmeyen giderler

(13.843.589)

(5.899.461)

Yararlanılacak devlet teşvik tutarındaki değişimler

1.226.594

8.666.057

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait ertelenmiş vergi varlığı/ (yükümlülüğü) detayı aşağıdaki gibidir:

Yurtdışı iştirak vergi oran değişikliği

6.999.778

7.487.311

İstisna ve indirimlerin vergi etkisi

34.314.629

1.538.414

(20.540.759)

(14.210.114)

(1.725.411)

(3.115.680)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi

(5.398.397)

(50.890.338)

Geçmiş dönem düzeltme etkisi

947.839

1.759.497

1.126.304

1.989.085

21.575.023

41.743.359

18.250.769

(5.398.397)

Diğer kapsamlı gelirin ertelenmiş vergisi
Ertelenmiş vergi geliri
31 Aralık itibarıyla kapanış bakiyesi

Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmamış kalıcı
farkların etkisi
Yasal vergi oranındaki değişikliğin ertelenmiş vergi
üzerindeki etkisi
Üzerinden vergi hesaplanmayan cari dönem zararları
Vergi gideri

--

(821.116)

(23.141.944)

48.192.217

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz
konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi oranları
dikkate alınarak ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
Grup, ertelenen vergi varlığının finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler,
ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin genel ekonomik ve politik durumu ve/veya
Grup’u etkileyebilecek uluslararası genel ekonomik ve politik durum gibi faktörleri dikkate almaktadır.
Grup, ilerideki dönemlerde yeterli tutarda vergiye tabi kar edeceğini tahmin etmektedir. 31 Aralık 2021
tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2021 ve sonraki
dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için yüzde 23 oranı ile hesaplanmıştır.
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35 Finansal araçlar

Muhasebeleştirilmiş ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri

Finansal risk yönetimi

31 Aralık tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Grup finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:

Maddi, maddi olmayan varlıklar ve canlı varlıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer dönen varlıklar
Stoklar
Ticari borçlar
Kullanım hakkı varlıkları ve kiralama yükümlülükleri
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Devlet teşvik ve yardımları
Maddi duran varlık değerleme fonu
Geçmiş yıl mali zararlarından ayrılan ertelenmiş vergi
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü), net

31 Aralık 2021
31 Aralık 2020
Varlık / (Yükümlülük) Varlık / (Yükümlülük)
12.918.231
10.561.904
12.786.854
8.750.888
18.465.474
11.754.123
11.715.346
(199.709)
10.494.850
1.180.922
6.700.454
782.625
5.000.008
265.324
4.546.261
1.440.225
27.147.383
28.373.977
(100.444.870)
(92.335.723)
23.390.536
8.920.778
636.507
18.250.769
(5.398.401)

34 Pay başına (zarar)/kazanç
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait pay başına kazanç tutarı (0,976) TL’dir (31 Aralık 2020: 1,997
TL). Pay başına kazanç tutarı dönem karının ilgili dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine
bölünmesiyle hesaplanmıştır.
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Pay başına kazanç/(zarar)
Dönem karı/(zararı)

95.150.799

(199.747.810)

100.023.579

100.023.579

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp)

0,9513

(1,997)

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış paybaşına kazanç/(zarar) (TL)

0,9513

(1,997)

Dönem boyunca mevcut olan adi payların ortalama sayısı

•
•
•
•

Kredi riski
Likidite 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 36 ve 37’da 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 Risk
Yönetimi Komitesi kurmuştur. Komite, faaliyetlerini düzenli olarak Kurul’a 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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Kredi riski

Operasyonel risk

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).

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.

Likidite riski

Grup, finansal zararlardan uzak durmak amacı ile operasyon riskini yönetmektedir. Bu bağlamda Grup
aşağıdaki konularda Grup içi süreç ve kontroller belirlemiştir;
•
•
•
•
•

İşlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları,
İşlemlerin mutabakatı ve kontrolü,
Yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk,
İşlem 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.

Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup’un likidite
riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında
fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grup’u zarara uğratmayacak ya da itibarını
zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir. Grup, nakit girişlerinin
sürekliliğini ve değişkenliğini ticari alacaklarının tahsilatı ve banka kredileri aracılığıyla sağlamayı
amaçlamaktadır.

•
•
•
•
•

Piyasa riski

Sermaye yönetimi

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.

Grup’un politikası, yatırımcı, kredi veren ve piyasa güveni açısından güç sermaye yapısı sağlamak ve
işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemek ve sermaye maliyetini düşürmek için en uygun sermaye
yapısını sağlamaktır.

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.

Toplam finansal yükümlülükler

Faiz Oranı Riski

Özkaynaklar

Grup faiz oranlarındaki değişikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden dolayı faiz
oranı riskine maruz kalmaktadır.

Net yükümlülük/ yatırılan sermaye oranı

Hazır değerler
Net yükümlülük
Yatırılan sermaye

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1.139.997.002

748.058.183

769.346.310

530.144.576

370.650.689

217.913.607

1.244.097.043

1.003.698.864

1.614.747.732

1.221.612.471

23%

18%
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36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Kredi Riski
31 Aralık 2021

Alacaklar
Ticari alacaklar

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
  - Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

Diğer Alacaklar

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

Bankalardaki
mevduat

33.652.282

524.902.470

--

11.513.218

752.378.811

--

(189.191.916)

--

--

--

33.652.282

524.902.470

--

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

--

50.134.489

--

--

--

  - 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

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş

Diğer alacaklar

(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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36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Kredi Riski (devamı)
31 Aralık 2020

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

Bankalardaki
mevduat

17.687.051

339.695.670

--

6.624.178

496.907.858

--

(163.345.276)

--

--

--

17.687.051

257.693.047

--

6.624.178

496.907.858

İlişkili taraf
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
  - Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

Diğer Alacaklar

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

--

34.105.517

--

--

--

  - Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı

--

(163.345.276)

--

--

--

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

--

--

--

--

--

  - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

--

9.283.398

--

--

--

     - Değer düşüklüğü (-)

--

(9.283.398)

--

--

--

  - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

--

--

--

--

--

     - Değer düşüklüğü (-)

--

--

--

--

--

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar

--

--

--

--

--

31 Aralık 2020

Alacaklar
Ticari alacaklar

Diğer alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş

(34.105.517)

--

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş

(2.225.597)

--

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş

(5.935.445)

--

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş

(3.296.947)

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

36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kredi riski (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, müşterilerin kredi risklerini izlerken, müşteriler kredi
özelliklerine göre ve müşteri tiplerine göre gruplandırılırlar. Ticari alacakların çoğunluğu büyük perakende
şirketlerinden dolayı oluşan alacaklardır.

Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toptan satış yapılan müşteriler için ticari alacaklar ve
sözleşme varlıkları için kredi riski ve BKZ’larına maruz kalma hakkında bilgi vermektedir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un satışlarının yaklaşık yüzde 10,9’ı bir tek müşteriye yapılmıştır (31
Aralık 2020: yüzde 7,6). Grup’un ticari alacaklarının 53.103.289 TL’lik tutarı ile söz konusu bu müşteriye aittir.
(31 Aralık 2020: 57.371.624 TL)
31 Aralık 2021 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
31 Aralık 2021 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.

Ağırlıklandırılmış
ortalama zarar oranı %

Brüt defter değeri

Cari (vadesi geçmemiş)

0,00%

462.854.871

8.621

Vadesi 1–30 gün geçenler

0,01%

50.134.489

4.943

Vadesi 31–60 gün geçenler

0,16%

7.940.392

12.595

Vadesi 61–90 gün geçenler

0,51%

1.697.196

8.679

Vadesi 91–120 gün geçenler

1,10%

746.379

8.218

Vadesi 121–150 gün geçenler

2,31%

203.917

4.707

Zarar karşılığı

Vadesi 151-180 gün geçenler

4,26%

26.011

1.108

Vadesi 181-360 gün geçenler

10,33%

701.933

72.542

Vadesi 360+ geçenler

100,00%

597.283

597.283

Diğer şüpheli alacaklar

100,00%

9.176.311

9.176.311

534.078.782

9.895.007

Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toptan satış yapılan müşteriler için ticari alacaklar ve
sözleşme varlıkları için kredi riski ve BKZ’larına maruz kalma hakkında bilgi vermektedir.
Ağırlıklandırılmış
ortalama zarar oranı %

Brüt defter değeri

Zarar karşılığı

Cari (vadesi geçmemiş)

0,01%

297.429.112

29.195

Vadesi 1–30 gün geçenler

0,04%

34.105.517

14.374

Vadesi 31–60 gün geçenler

0,28%

1.749.853

4.915

Vadesi 61–90 gün geçenler

0,93%

473.158

4.384

Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu dolayısıyla dağıtılmaktadır.

Vadesi 91–120 gün geçenler

1,78%

2.586

46

Vadesi 121–150 gün geçenler

4,72%

107.754

5.089

Vadesi 151-180 gün geçenler

8,28%

--

--

Vadesi 181-360 gün geçenler

18,81%

5.827.690

1.095.941

Vadesi 360+ geçenler

100,00%

--

--

Diğer şüpheli alacaklar

100,00%

9.283.398

9.283.398

348.979.068

10.437.342
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36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Likidite riski
Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dâhil olmak üzere finansal yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

Defter değeri Sözleşmeli nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

5 yıldan fazla

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

1.124.984.739

(1.139.206.050)

(267.004.825)

(504.321.855)

(364.269.204)

(3.610.166)

Ticari borçlar

1.201.678.951

(1.209.114.336)

(1.209.114.336)

--

--

--

Diğer borçlar
Toplam

1.591.461

(1.591.461)

(1.591.461)

--

--

--

2.328.255.151

(2.349.911.847)

(1.477.710.622)

(504.321.855)

(364.269.204)

(3.610.166)

5 yıldan fazla

Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dâhil olmak üzere finansal yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020

Defter değeri Sözleşmeli nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

748.058.183

(836.073.685)

(64.797.999)

(328.659.757)

(442.615.929)

--

Ticari borçlar

664.439.285

(668.392.508)

(668.392.508)

--

--

--

Diğer borçlar
Toplam

3.326.969

(3.326.969)

(3.326.969)

--

--

--

1.415.824.437

(1.507.793.162)

(736.517.476)

(328.659.757)

(442.615.929)

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

36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Piyasa riski

Piyasa Riski (devamı)

Kur Riski

Kur riski yönetimi (devamı)

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış
politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.

31 Aralık 2020

Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

TL Karşılığı

ABD Doları

Avro

GBP

1. Ticari alacaklar

162.370.993

9.294.154

2.841.582

2.014

2. Nakit ve nakit benzerleri

401.344.839

25.976.381

4.375.088

--

--

--

--

--

4. Dönen varlıklar (1+2+3)

563.715.832

35.270.535

7.216.670

2.014

5. Toplam varlıklar (4)

563.715.832

35.270.535

7.216.670

2.014

(533.427.558)

(35.746.174)

(4.735.742)

--

--

--

--

---

6. Ticari borçlar
7. Finansal borçlanmalar
8. Kısa vadeli yükümlülükler (6+7)

(533.427.558)

(35.746.174)

(4.735.742)

9. Finansal borçlanmalar

--

--

--

--

10. Uzun vadeli yükümlülükler (9)

--

-

-

--

(533.427.558)

(35.746.174)

(4.735.742)

--

30.288.274

(475.639)

2.480.928

2.014

11. Toplam yükümlülükler (8+10)
Net (4+11)

2. Nakit ve nakit benzerleri
3. Diğer

31 Aralık 2021

3. Diğer

1. Ticari alacaklar

TL Karşılığı

ABD Doları

Avro

AED

38.788.876

5.284.228

--

--

RON
--

415.534.602

51.707.128

164.332

117.066

18.649.098

--

--

--

--

--

4. Dönen varlıklar (1+2+3)

454.323.478

56.991.356

164.332

117.066

18.649.098

5. Toplam varlıklar (4)

454.323.478

56.991.356

164.332

117.066

18.649.098

6. Ticari borçlar

(332.526.724)

(36.709.587)

(7.000.522)

--

--

--

--

--

--

--

(332.526.724)

(36.709.587)

(7.000.522)

--

--

7. Finansal borçlanmalar
8. Kısa vadeli yükümlülükler (6+7)
9. Finansal borçlanmalar

--

--

--

--

--

10. Uzun vadeli yükümlülükler (9)

--

--

--

--

--

(332.526.724)

(36.709.587)

(7.000.522)

--

--

121.796.754

20.281.769

(6.836.190)

117.066

18.649.098

11. Toplam yükümlülükler (8+10)
Net (4+11)
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36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

36 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Piyasa Riski (devamı)

Piyasa Riski (devamı)

Kur riski yönetimi (devamı)

Kur riski yönetimi (devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu

2021
Kar/zarar

2020
Özkaynaklar

Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

Kar/zarar

Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları'nın TL karşısında yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
   1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
3- ABD Doları net etki (1+2)

617.261

--

--

--

--

--

--

(617.261)

617.261

--

--

3.642.573

(3.642.573)

--

--

--

--

--

--

3.642.573

(3.642.573)

--

--

Avro'nun TL karşısında yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
   4- Avro net varlık/yükümlülüğü
   5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

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)

Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları'nın TL karşısında yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

(617.261)

   2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

Özkaynaklar

Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
   1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

14.887.833

(14.887.833)

--

--

--

--

--

14.887.833

(14.887.833)

--

--

(6.157.972)

6.157.972

--

--

--

--

--

--

(6.157.972)

6.157.972

--

--

3.449.814

(3.449.814)

--

--

--

--

--

--

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)

3.449.814

(3.449.814)

--

--

Toplam (3+6+9)

12.179.675

(12.179.675)

--

--

   2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

--

Avro'nun TL karşısında yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
   4- Avro net varlık/yükümlülüğü
   5- Avro riskinden korunan kısım (-)

3.515

(3.515)

--

--

6- Avro net etki (4+5)

--

--

--

--

Diğer döviz kurlarının TL karşısında yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

3.515

(3.515)

--

--

3.028.827

(3.028.827)

--

--

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

Faiz oranı riski
Grup’un faiz bileşenine sahip finansal kalemlerinin rapor tarihindeki faiz yapısı şu şekildedir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

524.902.470

399.658.006

1.139.997.002

748.058.183

Sabit faizli kalemler
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
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37 Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)

Gerçeğe uygun değer
Şirket yönetimi, finansal varlık ve yükümlülüklerin kısa vadeli olmalarından dolayı türev finansal yükümlülükler haricindeki finansal araçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
İtfa edilmiş değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

İtfa edilmiş değerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

769.346.310

--

769.346.310

769.346.310

524.902.470

--

524.902.470

524.902.470

33.652.282

--

33.652.282

33.652.282

11.513.218

--

11.513.218

11.513.218

Toplam
defter değeri

Gerçeğe
uygun değer

31 Aralık 2021
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

--

1.154.218.312

1.154.218.312

1.154.218.312

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

--

1.199.767.335

1.199.767.335

1.199.767.335

İlişkili taraflara ticari borçlar

--

1.911.616

1.911.616

1.911.616

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

--

1.486.151

1.486.151

1.486.151

İtfa edilmiş değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

İtfa edilmiş değerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

Toplam
defter değeri

Gerçeğe
uygun değer

530.144.576
339.695.670
17.687.051
6.624.178

-----

530.144.576
339.695.670
17.687.051
6.624.178

530.144.576
339.695.670
17.687.051
6.624.178

-----

558.240.304
663.900.657
538.628
3.326.969

558.240.304
663.900.657
538.628
3.326.969

558.240.304
663.900.657
538.628
3.326.969

31 Aralık 2020
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
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37 Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi
çerçevesindeki açıklamalar) (devamı)

39 Konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da konsolide finansal tabloları açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar (devamı)

Gerçeğe uygun değer açıklamaları

Buna istinaden, Grup yönetimi, aşağıda belirtilen önlemleri almıştır;

Grup, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (finansal borçlar
hariç) kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul
edilir. Finansal yükümlülükler altında yer alan kısa ve uzun vadeli finansal borçlar için iç verimlilik oranı
hesaplanmış olup  itfa edilmiş rakamı muhasebeleştirilmiştir.

• Grup’un ana ortağı BRF S.A. tarafından Covid-19 salgını ile mücadele edebilmek ve ortaya çıkan riskleri
yönetebilmek için “Salgınla Mücadele Komitesi” oluşturulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.. Söz
konusu komite mevcut durumu günlük olarak değerlendirmekte ve gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi
için çalışmaktadır.
• Grup, stratejik hedeflere ulaşmak, mevcut rekabet gücünü arttırmak ve finansal göstergelerini
iyileştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.
• Mevcut pazarlama ve fiyat stratejileri gözden geçirilmekte ve salgın etkilerini azaltıcı yeni stratejiler ve
maliyet düşürücü planlar üzerinde çalışılmaktadır.
• Grup hammadde alımlarından kaynaklanabilecek kur riskini minimum seviyede tutmak adına üretim
seviyeleri yakından takip etmektedir.
• Grup kısa ve orta vadeli nakit akış ihtiyacını karşılayabilmek adına ilave spot krediler kullanmıştır.
Kullanılan yeni kredilerin faiz oranları düşük olduğu için kullanılan bu yeni kredilerin bir kısmı ile varolan
finansal yükümlülüklerini sonlandırmak suretiyle ortalama finansman maliyetini azaltmıştır.
• Grup operasyon birimlerinde idari çalışanların bir kısmı için uzaktan çalışma sistemini benimsemiştir.
Ek olarak operasyon birimlerine ait ziyaretçilerin tesislere erişimini sınırlamış ve tedbirli kontrol
faaliyetlerine başlamıştır.

38 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
39 Konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da konsolide finansal tabloları açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının
ve salgına karşı alınan önlemlerin, ekonomik koşullar, sektörler, işletmeler, tüketiciler ve bununla birlikte
varlık fiyatları, likidite, kurlar, faiz oranları ve diğer pek çok konuda etkileri olmakta ve geleceğe ilişkin
belirsizliğini korumaktadır.
Grup yönetimi Covid-19 salgınının konsolide finansal tablolara olan olumsuz etkilerini kabul edilebilir
düzeye indirgemek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve detaylı değerlendirmeler yapıp
gerekli önlemleri almaktadır.

Grup yönetimi, alınan tedbirler ile birlikte işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin
değerlendirme yapmıştır. Grup yönetimi, alınan tedbirlerin sonucunda, önümüzdeki dönemlerde söz
konusu salgının Grup’un finansal durumu ve operasyonlarına etkisinin asgari düzeyde olacağını
öngörmektedir.
40 Nakit akış tablosuna ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıl itibariyle Grup’un işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları
106.957.015 TL (2020: 4.890.173 TL), yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları 162.253.585 TL (2020:
200.057.979 TL), finansman faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları da 247.844.750 TL (2020: 399.005.391
TL) olarak gerçekleşmiştir.
41 Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup’un özkaynakları  1.244.097.043 TL tutarındaki
Ana Ortaklık’a ait özkaynaklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2020: 1.003.698.864 TL).
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