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 Dipnot 

VARLIKLAR Referansları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Dönen Varlıklar 

Nakit ve Nakit Benzerleri 4 200.086 119.466 

Ticari Alacaklar 

-   İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,26 56.367 6.198 

-   İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 94.921 56.141 

Diğer Alacaklar 

-   İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8,26 - 680 

-   İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 626 565 

Stoklar 7 339.606 352.758 

Peşin Ödenmiş Giderler 9 21.245 24.203 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 - 792 

Diğer Dönen Varlıklar 15 2.787 574 

 

Toplam Dönen Varlıklar  715.638 561.377 

 

Duran Varlıklar 

Finansal Yatırımlar  648 648 

Diğer Alacaklar 

-   İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 412 254 

Maddi Duran Varlıklar 10 147.429 150.627 

Kullanım Hakkı Varlıkları 11 58.352 - 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 27.385 17.359 

Peşin Ödenmiş Giderler  403 - 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 1.633 2.297 

 

Toplam Duran Varlıklar  236.262 171.185 

 

TOPLAM VARLIKLAR  951.900 732.562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekteki dipnotlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.  
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 Dipnot 

KAYNAKLAR Referansları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 

Kısa Vadeli Borçlanmalar  6 27.980 35.825 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 100.879 31.105 

Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülüğü 6 24.147 - 

Ticari Borçlar 

-   İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,26 42.959 28.587 

-   İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 342.124 225.491 

Diğer Borçlar 

-   İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 10.454 7.179 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 12.106 10.898 

Ertelenmiş Gelirler 9 12.106 7.621 

Kısa Vadeli Karşılıklar 

-   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa  

     Vadeli Karşılıklar 14 2.946 3.418 

-   Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 2.249 5.138 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 11.692 8.296 
 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler  589.642 363.558 
 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 200.000 240.000 

Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüğü 6 31.331 - 

Diğer Borçlar 

-   İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 496 369 

Uzun Vadeli Karşılıklar 

-   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun  

     Vadeli Karşılıklar 14 11.735 8.507 
 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler  243.562 248.876 
 

Toplam Yükümlülükler  833.204 612.434 
 

ÖZKAYNAKLAR 
 

Ödenmiş Sermaye 16 29.400 29.400 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler 

- Tanımlanmış Fayda Planları  

   Yeniden Ölçüm Kayıpları  (4.200) (3.544) 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 20.547 20.547 

Hisse Senedi İhraç Primleri 16 7.026 7.026 

Geçmiş Yıllar Karları   66.699 46.582 

Dönem Net (Zararı)/Karı  (776) 20.117 
 

Toplam Özkaynaklar  118.696 120.128 
 

TOPLAM KAYNAKLAR  951.900 732.562 

 

 

Ekteki dipnotlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Referansları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Hasılat 17 1.778.186 1.563.215 

Satışların Maliyeti (-) 17 (1.101.417) (957.381) 

 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar   676.769 605.834 

 

Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (121.570) (102.615) 

Pazarlama Giderleri (-) 18 (468.852) (417.597) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 89.634 72.402 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 (92.501) (78.862) 

 

Esas Faaliyet Karı  83.480 79.162 

 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 16.646 6.434 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 21 (3.107) (4.643) 

 

Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı  97.019 80.953 

 

Finansman Giderleri (-) 22 (96.946) (53.487) 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı  73 27.466 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri  (849) (7.349) 

 

Dönem Vergi Gideri 24 - (5.023) 

Ertelenmiş Vergi Gideri 24 (849) (2.326) 

 

Dönem (Zararı)/Karı  (776) 20.117 

 

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 25 (0,00264) 0,06843 

 

Diğer Kapsamlı Gelir 

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 

 

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden  

   Ölçüm Kayıpları, Vergi Sonrası 23 (656) - 

 

Toplam Kapsamlı (Gider)/Gelir  (1.432) 20.117 

 

 

 

 

 

 

 

Ekteki dipnotlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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 Tanımlanmış Fayda   Birikmiş Karlar   

 Planlarının      

 Birikmiş Yeniden Hisse Senedi Kardan Ayrılan    

 Ödenmiş Ölçüm İhraç Primleri Kısıtlanmış Geçmiş Yıllar Net Dönem Toplam 

 Sermaye Kayıpları Farkları Yedekler Karları (Zararı)/Karı Özkaynaklar 

 

1 Ocak 2018 itibarıyla bakiye 29.400 (3.544) 7.026 20.547 29.341 17.241 100.011 

 

Transfer - - - - 17.241 (17.241) - 

Toplam kapsamlı gelir - - - - - 20.117 20.117 

 

31 Aralık 2018 itibarıyla bakiye 29.400 (3.544) 7.026 20.547 46.582 20.117 120.128 

 

1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye 29.400 (3.544) 7.026 20.547 46.582 20.117 120.128 

 

Transfer - - - - 20.117 (20.117) - 

Toplam kapsamlı gelir (gider) - (656) - - - (776) (1.432) 

 

31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye 29.400 (4.200) 7.026 20.547 66.699 (776) 118.696 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekteki dipnotlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Referansları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN  

            NAKİT AKIŞLARI  235.924 62.594 

 

Dönem (zararı)/karı  (776) 20.117 

 

Dönem karı/(zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  182.291 94.669 

 
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 19 90.532 32.987 

Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 

- Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 5 349 385 
- Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali ile ilgili düzeltmeler 7 (4.132) (4.848) 

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

      karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 14 8.838 8.404 

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 21, 22 73.091 32.553 

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 24 849 7.349 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından  

   kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler 21 3.087 634 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 20,22 (14.446) (4.012) 

Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler  24.123 21.217 

 
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler  84.542 (21.474) 

 

Ticari alacaklardaki (artış)/azalış  (89.298) 3.329 
Stoklardaki azalış/(artış)  17.284 (7.372) 

Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış   1.595 10.663 

Ticari borçlardaki (azalış)/ artış  131.005 (31.148) 
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış  23.956 3.054 

 
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  266.833 73.195 

 

Vergi ödemeleri 24 - (5.815) 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  

   kapsamında yapılan ödemeler 14 (6.923) (7.657) 

Diğer nakit çıkışları  (23.210) (17.246) 

 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN  

            KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI  (33.775) (29.276) 

 
Maddi duran varlıkların alımından 

   kaynaklanan nakit çıkışları 10 (29.526) (26.078) 
Maddi olmayan duran varlıkların alımından 

   kaynaklanan nakit çıkışları 12 (16.468) (10.222) 

Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit  78 1.243 
Alınan faiz 21 12.141 5.781 

 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN  

            KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI  (121.529) 65.845 

 

Kredi alımı ve tahvil aracından elde edilen nakit 6 274.274 203.448 
Kredi ve tahvil geri ödemeleri 6 (250.000) (100.159) 

Ödenen faiz  (71.340) (37.444) 

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan  

   borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 6 (74.463) - 

 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ 

   NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C)  80.620 99.163 

 

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 119.466 20.303 

 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)  200.086 119.466 

 

 

 

Ekteki dipnotlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Koçtaş”), İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur. 

Şirket’in adresi Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy – İstanbul’dur. Şirket, 

ilk mağazasını 1996 yılında İzmir Bornova’da açmıştır. Şirket mağazalarında dekoratif ürünler, 

mobilya, ev tekstili ürünleri, mutfak, banyo, seramik, bahçe mobilyaları, aydınlatma ürünleri, klima, 

kombi, hazır perde, halı, boya ve parke satılmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 92 

mağazası bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 59 mağaza). 

 

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 3.061’dir (31 Aralık 2018: 2.902). 

 

Şirket, Koç Holding A.Ş. ve Kingfisher PLC tarafından müştereken yönetilmektedir. 

 

Finansal tabloların onaylanması: 

 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlanması için 

yetki verilmiştir. 

 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

Şirket’in finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5. maddesine göre 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır. 

 

Finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında 

Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde 

belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, 

Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade 

edilmiştir. 

 

2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarındaki Değişiklikler 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 

alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve 

değiştirilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)/TFRS ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki 

yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olan ve uygulanan 

standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ile 1 Ocak 

2020’den itibaren geçerli olan standartların etkilerine dair beklentiler ile ilgili paragraflarda 

açıklanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarındaki Değişiklikler (Devamı) 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 

getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

 

TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: Bir 

finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate alınırken, erken 

ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa edilmiş maliyet ile ölçülen 

finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya 

çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. 

Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto 

edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı 

olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı 

anlamına gelmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde 

etkisi bulunmamaktadır. 

 

TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”;  

1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi 

yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu 

değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 

 

TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardı ile birlikte 

erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve 

özellikli kiracılar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 

kurallarına göre kiracılar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için finansal kiralama 

(bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre 

artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama 

yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım hakkını bilançolarına yazmak zorunda 

olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve düşük değerli varlıklar için bir istisna 

öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için 

muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını 

değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği 

değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe 

modelinin kiraya verenler ve kiracılar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı 

beklenmektedir. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir 

varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama 

sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir. Söz konusu değişikliğin etkisi Not 2.3’te 

açıklanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarındaki Değişiklikler (Devamı) 

 

TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir Vergileri 

standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha 

önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 

37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının uygulanması gerektiğini açıklığa 

kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş 

vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi 

uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul 

edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim 

olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip 

edilmemesiyle ilgili verginin kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi 

uygulamalarının belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye 

esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. Söz 

konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.  

 

2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu 

iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir. Bu İyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve 

performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 

 

• TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçer. 

• TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar”, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha 

önce edindiği payı yeniden ölçmez. 

• TMS 12 “Gelir Vergileri”, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 

• TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri”, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır 

hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak değerlendirir. 

 

TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine 

getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için 

geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir. Bu İyileştirmelerin Şirket’in finansal 

durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 

 

• Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet maliyeti 

ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması; 

• Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, ya da 

varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla 

değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara 

alınması. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarındaki Değişiklikler (Devamı) 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 

değişiklikler: 

 

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8 

“Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler ile bu 

değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

• TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı 

• önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 

• önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1’deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi  

 

TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. 

UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok 

karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla 

işlemle sonuçlanmaktadır. 

 

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’deki değişiklikler - Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler 

gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. Bu uygulamalar 

korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten korunma 

muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten korunma 

etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR bazlı sözleşmelerde 

korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu kolaylaştırıcı uygulamalar ilgili tüm 

şirketleri etkileyecektir. 

 

Söz konusu değişikliklerin, Şirket’in finansal durum ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin 

olması beklenmemektedir.  

 

2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet 

varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir 

geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli 

değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir 

döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin 

yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 

 

Şirket, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlardan, “TFRS 

16 Kiralamalar” standardının ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası 

değişikliklerini, ilgili standardın geçiş hükümlerine uygun olarak uygulamıştır. 

 

Söz konusu standart kaynaklı muhasebe politikası değişiklikleri ve ilgili standartların ilk kez 

uygulanmasının etkileri aşağıdaki gibidir: 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 

 

Şirket - kiracı olarak 

 

Şirket, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da 

kiralama işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan bir 

varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözleşme, bir 

kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içermektedir. 

 

Şirket, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için  

devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur: 

 

• Sözleşmenin tanımlanan bir varlık içermesi (bir varlığın sözleşmede açık veya zımni bir şekilde 

belirtilerek tanımlanması), 

• Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına 

yakınını temsil etmesi (tedarikçinin kullanım süresi boyunca varlığı ikame etme yönünde aslî 

bir hakka sahip olması ve bundan ekonomik fayda sağlaması durumunda varlık tanımlanmış 

değildir), 

• Şirket’in tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını 

elde etme hakkının olması, 

• Şirket’in tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Şirket, varlığın kullanımını 

yönetme hakkına aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde sahip olmaktadır: 

 

a. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını yönetme 

ve değiştirebilme hakkına sahip olması veya 

b. Varlığın nasıl ve hangi amaçla kullanılacağına ilişkin kararların önceden belirlenmiş 

olması: 

 

i. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığı işletme (veya varlığı kendi belirlediği 

şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) hakkına sahip olması ve 

tedarikçinin bu işletme talimatlarını değiştirme hakkının bulunmaması veya 

ii. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını 

önceden belirleyecek şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış 

olması 
 

Şirket, yukarıda yer alan söz konusu değerlendirmeler sonrasında, kiralamanın fiilen başladığı tarihte  

finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır. 

 

Kullanım hakkı varlığı 

 

Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım hakkı varlığını maliyeti üzerinden ölçer. Kullanım  

hakkı varlığının maliyeti aşağıdakileri içerir: 

 

a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 

b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm 

kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, 

c) Şirket tarafından katlanılan başlangıçtaki tüm doğrudan maliyetler ve 

d) Dayanak varlığın, kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için 

restore edilmesiyle ilgili olarak şirket tarafından katlanılan maliyetler (stok üretimi için 

katlanılan maliyetler hariç). 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (Devamı) 

 

2.3.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını: 

 

a) Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve 

b) Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer. 

 

Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

Standardında yer alan amortisman hükümlerini uygular. 

 

Kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen 

herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Standardı uygulanır. 

 

Kira yükümlülüğü 

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte gerçekleşmemiş olan kira 

ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının 

kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak; zımnî faiz oranın kolaylıkla 

belirlenememesi durumunda ise kiracının alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. 

 

Şirket’in kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte 

gerçekleşmemiş olan kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur: 

 

a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar, 

b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks 

veya oran kullanılarak yapılan kira ödemeleri,  

c) Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi 

durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer: 

 

a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, 

b) Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve 

c) Defter değerini, varsa yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde 

yeniden ölçer. Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında 

düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır. 

 

Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları 

 

Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı 

Şirket tarafından uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Şirket yönetiminin bu opsiyonlara ilişkin 

olarak yaptığı tahminler Dipnot 2.5’te açıklanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (Devamı) 

 

2.3.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

Değişken kira ödemeleri 

 

Şirket’in kiralama sözleşmelerinin bir kısmından kaynaklanan kira ödemeleri değişken kira 

ödemelerinden oluşmaktadır. TFRS 16 standardı kapsamında yer almayan söz konusu değişken kira 

ödemeleri, ilgili dönemde gelir tablosuna kira gideri olarak kaydedilmektedir. 

 

Şirket - kiralayan olarak 

 

Şirket’in kiralayan olarak kiralamalarının tamamı faaliyet kiralamasıdır. Faaliyet kiralamalarında, 

kiralanan varlıklar, bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar veya diğer dönen 

varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda 

gelir tablosuna yansıtılır. Kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna 

yansıtılmaktadır.  

 

TFRS 16 Kiralamalar Standardına ilk geçiş 

 

Şirket, TMS 17, “Kiralama İşlemleri” standardının yerini alan TFRS 16 “Kiralamalar” standardını, ilk 

uygulama tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, standardın ilk defa uygulanmasının kümülatif 

etkisiyle geriye dönük olarak (“kümülatif etki yöntemi”) finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. 

Söz konusu yöntemin ilgili standartta tanımlanan basitleştirilmiş geçiş uygulaması kapsamında, 

finansal tabloların karşılaştırmalı bilgilerinde ve geçmiş yıllar karlarında yeniden düzenleme 

gerekmemektedir. 

 

TFRS 16 “Kiralamalar” standardının ilk uygulaması kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden önce TMS 

17, “Kiralama İşlemleri” standardına uygun olarak faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralama 

taahhütlerine ilişkin finansal tablolarda “kiralama yükümlülüğü” muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu 

kira yükümlülüğü, geçiş tarihi itibarıyla gerçekleşmemiş kira ödemelerinin, Şirket’in ilk uygulama 

tarihindeki alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değeri üzerinden 

ölçülmüştür. Kullanım hakkı varlıkları ise, ilgili standartta yer alan basitleştirilmiş geçiş uygulaması 

kapsamında, kiralama yükümlülüklerine (peşin ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş kira 

ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş) eşit bir tutar üzerinden muhasebeleştirilmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (Devamı) 

 

2.3.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

İlk uygulama tarihinden önce TMS 17 kapsamında takip edilen faaliyet kiralaması taahhütleri ile  

1 Ocak 2019 itibarıyla TFRS 16 kapsamında finansal tablolarda muhasebeleştirilen kira 

yükümlülüklerinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak 2019 

 

TMS 17 kapsamında faaliyet kiralaması taahhütleri 754.315 

 

- Kısa vadeli kiralamalar (-) (3.678) 

- Hizmet kapsamında değerlendirilen sözleşmeler (-) - 

- Düşük değerli kiralamalar (-) - 

- Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarına ilişkin düzeltmeler (616.139) 

 

TFRS 16 kapsamında toplam kiralama yükümlülüğü 

   (iskonto edilmemiş) 134.498 

 

TFRS 16 kapsamında toplam kiralama yükümlülüğü 

   (iskonto edilmiş) 119.530 

 

- Kısa vadeli kiralama yükümlülüğü 59.415 

- Uzun vadeli kiralama yükümlülüğü 60.115 

 

Şirket’in 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kullandığı alternatif borçlanma oranlarının ağırlıklı ortalaması 

TL ve EUR için sırasıyla %23 ve %5 seviyesindedir. 

 

Geçiş kapsamında uygulanan kolaylaştırıcı uygulamalar 

 

Geçiş kapsamında, TFRS 16’da tanımlanan aşağıdaki kolaylaştırıcı uygulamalar Şirket politikaları 

dâhilinde benimsenmiştir. 

 

a) Kiralama süresi 1 yıl veya daha kısa olan kiralamalar kapsam dışında bırakılmıştır. Kiralama 

süresi 1 yıl veya daha kısa olmakla birlikte; Şirket’in kiralamayı uzatma hakkı veren bir 

opsiyona sahip olması ve söz konusu uzatma hakkı opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde 

emin olması (örneğin kiralamaya konu varlığa ilişkin önemli tutarda bir özel maliyet yatırımının 

bulunması ve bu yatırımın 1 yıldan uzun sürede itfa ediliyor olması gibi) durumunda, Şirket 

sözleşme süresine ilişkin öngörüde bulunarak, söz konusu sözleşmeyi de TFRS 16 kapsamına 

dahil etmiştir 

 

b) Düşük değerli varlıklar (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü bilgisayar, mobil telefon vb. bilgi 

teknolojileri ekipmanları) kapsam dışında bırakılmıştır. 

 

c) Makul ölçüde benzer özelliklere sahip kiralamalardan oluşan bir portföye (benzer bir ekonomik 

ortamdaki benzer bir varlık sınıfı için geri kalan kiralama süresi benzer olan kiralamalar gibi) 

tek bir iskonto oranı uygulanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 

 

Hasılat 

 

Malların satışı 

 

Şirket, dekoratif ürünler, mobilya, ev tekstili ürünleri, mutfak, banyo, seramik, bahçe mobilyaları, 

aydınlatma ürünleri, genç odası, hazır perde, halı, boya ve parke ürünlerini, toptan ve perakende olarak 

kendi mağazalarında doğrudan müşteriye satmaktadır.  

 

E-ticaret ve toptan satış kanalında, ürünler teslimat adresine gönderildiği zaman, kontrolü 

devredildiğinde, gelir olarak finansal tablolara yansıtılır. Aynı anda finansal tablolarda alacak 

muhasebeleştirilir. Bir alacak, işletmenin bedeli koşulsuz olarak alma hakkıdır. Bedeli alma hakkı, 

bedelin tahsilinin sadece bir vadeye bağlı olması halinde koşulsuz olur. 

 

Perakende satışlar, müşteri perakende mağazasında malları satın aldığı anda bir diğer deyişle malların 

kontrolü transfer edildiğinde hasılat olarak finansal tablolarda muhasebeleştirilir. İşlem bedeli, 

müşteriler malı alır almaz finansal tablolara yansıtılmaktadır. 

 

Sadakat programına ilişkin puanların tek başına satış fiyatı tahmin edilirken müşteri tarafından 

yararlanılacak indirim tutarı ve geçmiş deneyimlere de dayanarak bu indirimlerden faydalanma 

olasılığı göz önünde bulundurulmuştur. İlk satış işlemi sırasında sadakat puanlarına ilişkin gelir için bir 

sözleşme yükümlülüğü muhasebeleştirilmektedir. Bu puanlar müşteri tarafından kullanıldıkça bunlara 

ilişkin gelir finansal tablolara yansıtılmaktadır. Müşteriler tarafından kullanılması beklenmeyen 

puanlara ilişkin gelir ise, müşterilerin faydalandığı haklarla orantılı olarak muhasebeleştirilmektedir. 

 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek 

tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde 

ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Şirket’in vadeli mevduat yatırımlarından elde ettiği faiz gelirleri 

finansal gelirler altında muhasebeleştirilir. Şirket’in ticari alacaklardan kaynaklanan vadeli satış faiz 

gelirleri hasılat içinde muhasebeleştirilir. 

 

Stoklar 

 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Net 

gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini 

tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin 

toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, 

stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar 

tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden 

olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir 

değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen 

tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle 

gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun 

bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur.  
 

Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda 

belirtilmiştir:  
 

Demirbaşlar  5-6 yıl  

Taşıtlar  5-6 yıl  

Özel maliyetler  15-20 yıl  
 

Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak uygulanan 

amortisman yöntemi ve süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup 

olmadığına bakılmaktadır.  
 

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın 

kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 

kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut 

kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek 

olanı olarak kabul edilir.  
 

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 

edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte 

ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.  
 

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil 

edilen tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri 

hesaplarına yansıtılır. 
 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
 

Maddi olmayan duran varlıklar, kullanım haklarını, markaları, geliştirme maliyetlerini, bilgi 

sistemlerini, üretim lisanslarını ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Maddi olmayan duran 

varlıklar, elde etme maliyetlerinden kayda alınır ve tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak 

itfa edilirler. İşletme birleşmesi yoluyla edinilen maddi olmayan duran varlıkların maliyeti satın alım 

tarihindeki gerçeğe uygun değerleridir. Faydalı ömürleri belirsiz olan varlıklar itfa edilmezler ve yıllık 

olarak değer düşüklüğünün mevcudiyetine yönelik test edilirler. Değer düşüklüğünün olması 

durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara indirilir ve ilgili 

tutar dönem sonuçlarına gider olarak yansıtılır.  
 

Geliştirme maliyetleri 
 

Şirket, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, satış kanallarının çeşitlendirilmesi ve 

operasyonlarda etkinliğin artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

İlgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması 

ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak 

değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider olarak 

kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme gideri sonraki dönemde 

aktifleştirilemez.   
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Maddi olmayan duran varlıkların itfa dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda 
belirtilmiştir:  
 

Haklar  5-15 yıl  
Geliştirme maliyetleri 5 yıl  
 

Finansal Araçlar  
 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Şirket finansal aracın sözleşmeden doğan karşılıklarına taraf 
olduğunda Şirket’in finansal durum tablosunda muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar ve yükümlülükler 
ilk olarak gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (gerçeğe 
uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükler hariç) edinimi veya 
ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri, uygun bir şekilde ilk muhasebeleştirmede o finansal 
varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine eklenir veya bu değerden çıkarılır. Finansal 
varlıkların ve yükümlülüklerin edinimi veya ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri direk 
olarak kar veya zarara yansıtılır. 
 

Finansal Varlıklar 
 

Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem tarihinde kayıtlara alınır veya çıkartılır. 
 

Şirket, finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli, (b) 
Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alarak sonraki 
muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı 
gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak 
sınıflandırır. İşletme sadece finansal varlıkların yönetimi için kullandığı iş modelini değiştirdiğinde, 
bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıkları yeniden sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden 
sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu tür 
durumlarda, daha önce finansal tablolara alınmış olan kazanç, kayıp (değer düşüklüğü kazanç ya da 
kayıpları dâhil) veya faizler için herhangi düzeltme yapılmaz. 
 

Finansal varlıkların sınıflandırılması  
 

Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar sonradan itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülür: 
 

• Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 
kapsamında elde tutulması; ve 

• Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar ise gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülür:  
 

• Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın 
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. 

 

Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı 
gelire yansıtılarak ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
 

İlk defa finansal tablolara almada Şirket, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan 
yatırımını gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması 
konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

(i)  İtfa edilmiş maliyet ve etkin faiz yöntemi 

 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklara ilişkin faiz geliri etkin faiz yöntemi 

kullanılarak hesaplanır. Etkin faiz yöntemi bir borçlanma aracının itfa edilmiş maliyetini hesaplama ve 

faiz gelirini ilgili döneme dağıtma yöntemidir. Bu gelir, aşağıdakiler dışında, finansal varlığın brüt 

defter değerine etkin faiz oranı uygulanarak hesaplanır:  

 

a) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu 

tür finansal varlıklar için işletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal 

varlığın itfa edilmiş maliyetine krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranını uygular.  

b) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlık olmayan 

ancak sonradan kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. 

Bu tür finansal varlıklar için işletme, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiş 

maliyetine etkin faiz oranını uygular. 

 

Faiz geliri, sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyetleri ve gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılmış borçlanma araçları için etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir.  

 

Faiz geliri kar veya zararda muhasebeleştirilir ve “finansman gelirleri – faiz gelirleri” kaleminde 

gösterilir. 

 

(ii)  Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

 

İtfa edilmiş maliyetleri üzerinden veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 

yansıtılarak ölçülme kriterini karşılamayan finansal varlıklar ((i) – (ii)’e bakınız) gerçeğe uygun değer 

değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülürler.  

 

Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar her dönem sonunda gerçeğe 

uygun değerlerinden ölçülür ve tüm gerçeğe uygun değer değişimleri, ilgili finansal varlıklar finansal 

riskten korunma işlemlerinin (bakınız korunma muhasebesi politikası) bir parçası olmadıkları sürece, 

kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

 

Kur farkı kazanç ve kayıpları 

 

Finansal varlıkların yabancı para cinsinden gösterilen defter değeri, ilgili yabancı para birimiyle 

belirlenir ve her raporlama döneminin sonunda geçerli kurdan çevrilir. Özellikle,  

 

• İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen ve tanımlanmış bir riskten korunma işleminin bir parçası 

olmayan finansal varlıklar için kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilir; 

• Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen ve tanımlanmış bir 

riskten korunma işleminin bir parçası olmayan borçlanma araçlarının itfa edilmiş maliyetleri 

üzerinden hesaplanan kur farkları, dönem kar veya zararında muhasebeleştirilir. Oluşan diğer 

tüm kur farkları, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir; 

• Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılarak ölçülen ve tanımlanmış bir riskten korunma 

işleminin parçası olmayan finansal varlıklara ilişkin kur farkları dönem kar veya zararda 

muhasebeleştirilir; ve 

• Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynak araçlarına ilişkin kur 

farkları diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

 

Şirket, itfa edilmiş maliyetleri üzerinden gösterilen veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı 

gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları, kira alacakları, ticari alacaklar, müşterilerle yapılan 

sözleşmelerden doğan varlıklar ve ayrıca finansal teminat sözleşmelerine yapılan yatırımlarına dair 

beklenen kredi zararları için finansal tablolarında değer düşüklüğü karşılığı ayırır. Beklenen kredi 

zararı tutarı her raporlama döneminde ilgili finansal varlığın ilk kez finansal tablolara alınmasından bu 

yana kredi riskinde oluşan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenir. 

 

Şirket önemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan 

varlıklar ve kira alacakları için basitleştirilmiş yaklaşımdan faydalanarak değer düşüklüğü 

karşılıklarını, ilgili finansal varlıkların ömürleri boyunca beklenen kredi zararına eşit tutarda hesaplar.  

 

Şirket diğer tüm finansal araçları için, ilk muhasebeleştirmeden bu yana eğer kredi riskinde önemli bir 

artış olduysa ömür boyu beklenen kredi zararlarını muhasebeleştirir. Ancak finansal aracın kredi riski 

ilk muhasebeleştirmeden bu yana önemli bir artış göstermemişse Şirket o finansal araç için 12 aylık 

beklenen kredi zararı tutarında zarar karşılığını muhasebeleştirir. 

 

Beklenen kredi zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi 

 

Beklenen kredi zararlarının ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kayıp (örneğin temerrüt varsa 

kaybın büyüklüğü) ve temerrüt halinde riske esas tutarın bir fonksiyonudur. Temerrüt olasılığı ve 

temerrüt halinde kaybın değerlendirilmesi, ileriye dönük bilgilerle düzeltilmiş geçmişe ait verilere 

dayanır. Finansal varlıkların temerrüt halinde riske esas tutarı, ilgili varlıkların raporlama tarihindeki 

brüt defter değeri üzerinden yansıtılır. 

 

Finansal varlıkların beklenen kredi zararı, Şirket’in sözleşmeye dayalı olarak vadesi geldikçe 

gerçekleşecek nakit akışlarının tamamı ile Şirket’in tahsil etmeyi beklediği nakit akışlarının tamamı 

arasındaki farkın (tüm nakit açıklarının) başlangıçtaki etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya 

oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar için krediye göre düzeltilmiş etkin 

faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü değeridir. 

 

Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması 

 

Şirket yalnızca finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların 

süresi dolduğunda veya finansal varlığı ve finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan her türlü risk ve 

getirileri önemli ölçüde başka bir işletmeye devrettiğinde o finansal varlığı finansal tablo dışı bırakır.  

 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varlık finansal tablo dışı bırakılırken varlığın defter 

değeri ve tahsil edilen ve edilecek bedel arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir. Ayrıca, 

gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan bir borçlanma aracının finansal tablo 

dışı bırakılmasında, daha önce ilgili araca ilişkin yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç 

veya kayıp, kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. Şirket’in ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun 

değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtarak ölçmeyi tercih ettiği bir özkaynak aracının finansal 

tablo dışı bırakılması durumundaysa, yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp 

kar veya zararda muhasebeleştirilmez, doğrudan birikmiş karlara transfer edilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal Yükümlülükler 

 

İşletme, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. 

Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki yükümlülüklerin ilk 

ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de 

gerçeğe uygun değere ilave edilir. 

 

İşletme, aşağıdakiler dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleştirmede itfa 

edilmiş maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırır:  

 

a) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu 

yükümlülükler, türev ürünler de dâhil olmak üzere, sonraki muhasebeleştirmede gerçeğe uygun 

değerinden ölçülür. 

b) Finansal varlığın devredilmesi işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını taşımaması veya 

devam eden ilişki yaklaşımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: 

Şirket, bir varlığı devam eden ilişkisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam ettiği 

durumda, finansal tabloya buna bağlı bir yükümlülük de yansıtır. Devredilen varlık ve buna 

bağlı yükümlülük, işletmenin elinde tutmaya devam ettiği hak ve mükellefiyetleri yansıtacak 

şekilde ölçülür. Devredilen varlığa bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter değeri ile 

aynı usulde ölçülür. 

c) TFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal tablolara 

alınan şarta bağlı bedel: İlk defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir şarta bağlı 

bedeldeki gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
 

İşletme, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz. 
 

Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması 

 

Şirket finansal yükümlülükleri yalnızca Şirket’in yükümlülükleri ortadan kalktığında, iptal edildiğinde 

veya zaman aşımına uğradığında finansal tablo dışı bırakır. Finansal tablo dışı bırakılan finansal 

yükümlülüğün defter değeri ve devredilen nakit dışı varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler dahil 

olmak üzere ödenen veya ödenecek tutar arasındaki fark, kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

 

Türev Finansal Araçlar 

 

Döviz kuru ile ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Şirket, döviz forward 

sözleşmeleri, gibi türev niteliğinde olan çeşitli finansal araçlar kullanmaktadır.  

 

Türev araçlar, ilgili türev sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla gerçeğe uygun değerinden 

muhasebeleştirilir ve takip eden tarihlerde de her raporlama döneminde gerçeğe uygun değerlerinden 

yeniden ölçülür. Sonuçta ortaya çıkan kazanç veya kayıp, eğer ilgili türev finansal riskten korunma 

aracı olarak belirlenmemiş ve etkinliği kanıtlanmamışsa kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

 

Pozitif gerçeğe uygun değeri olan bir türev araç, finansal varlık olarak muhasebeleştirilirken negatif 

gerçeğe uygun değeri olan bir türev araç, finansal yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. Türev araçlar, 

Şirket’in bu araçları netlemeye ilişkin yasal hakkı ve niyeti olması dışında net olarak gösterilmezler. 

Türev aracın vadesine kalan sürenin 12 aydan uzun olması ve 12 ay içerisinde gerçekleşmesinin veya 

sonuçlandırılmasının beklenmediği durumlarda duran varlık ya da uzun vadeli yükümlülük olarak 

finansal tablolarda gösterilir. Kalan türev araçlar, dönen varlık ya da kısa vadeli yükümlülük olarak 

sunulur.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kur Değişiminin Etkileri 

 

İşletmenin finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli 

para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.  

 

Finansal tabloların hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) 

gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer 

alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 

Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden 

yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas 

alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki 

parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 

 

Kur farkları, 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, 

 

Pay Başına Kazanç 

 

Gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 

yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, 

ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama 

hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak 

bulunmuştur. 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun 

yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki 

düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni 

duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

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 en güvenilir 

şekilde 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. 
 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 

Cari vergi  
 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 

kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da 

vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen 

kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da 

önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

Ertelenmiş vergi 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda 

gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 

farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak 

hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte 

vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 

şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı 

etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 

tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 
 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 

varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan 

verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli 

ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 

varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının 

defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin 

vergi sonuçları dikkate alınır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini 

mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi 

mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve 

yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 

kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da 

işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait 

ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. 
 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 

Kıdem tazminatları: 
 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik 

veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan 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 finansal 

tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında 

muhasebeleştirilmiştir.  
 

Kar payı ve ikramiye ödemeleri 
 

Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak 

hesaplanan kar payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye 

bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda 

karşılık ayırmaktadır. 
 

Sermaye ve Temettüler 
 

Adi hisseler, öz sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 

kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
 

Nakit Akım Tablosu 
 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 

bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı 

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 

Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan 

daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan 

yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin 

tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan 

gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. 

Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün 

koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak 

değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi 

bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir. 

 

Kiralama sözleşmelerindeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları 
 

Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı 

Şirket tarafından uygulanabilir erken sonlandırma opsiyonlarından oluşmaktadır. Şirket kiralama 

süresini belirler, erken sonlandırma opsiyonunu kullanmayacağı makul derecede kesin olan süreyi 

dikkate alır. Eğer şartlarda önemli bir değişiklik olursa yapılan değerlendirme Şirket tarafından gözden 

geçirilmektedir. Şirket sözleşme süresine ilişkin öngörüde bulunarak, söz konusu sözleşmeyi de aksi 

bir yükümlülük bulunmaması durumunda 2 yılı geçmeyecek şekilde TFRS 16 kapsamına dahil 

etmiştir. Kiralama yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan erken sonlandırma opsiyonunu 

kullanmayacağı süreyi 1 yıl daha uzun olsaydı (2 yıl yerine 3), kiralama yükümlülüğü 31 Aralık 2019 

tarihi itibarıyla 34 milyon TL tutarında daha yüksek olurdu. 

 

Net gerçekleşebilir değer ve hareketsiz stoklar karşılıkları 

 

Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 

indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.  

 

Şirket Yönetimi’nin tahminlerine dayanan hesaplamalara göre stokların net gerçekleşebilir değeri 

maliyetinin altına düştüğü için stokların bir kısmına karşılık ayrılarak net gerçekleşebilir değerine 

indirgenmiştir.  

 

Ayrıca, Şirket Yönetimi’nin tahminlerine dayanan hesaplamalara göre belirli sürelerde hareket 

görmeyen stoklara, hareketsizlik sürelerine bağlı olarak belli oranlarlar da karşılık ayrılmaktadır. 

 

 

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Şirket’in karar almaya yetkili mercisi yönetim kuruludur. Kaynak dağılımı kararları tüm mağaza ağı 

baz alınarak yapılmaktadır. Kaynak dağılım kararlarındaki temel amaç, mağazalar içerisinde yer alan 

tek bir mağazayı değil, tüm mağazaların finansal sonuçlarını en karlı halde tutmaktır. Tüm diğer varlık 

ve yükümlülükler Şirket’in tek raporlanabilir bölümüyle ilişkilidir. 
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4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kasa 2.090 1.763 

Bankadaki nakit 

-   Vadesiz mevduatlar 3.013 4.303 

-   Vadeli mevduatlar 194.983 113.400 

 

 200.086 119.466 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TL ve Avro cinsinden vadeli mevduatların yıllık ortalama etkin faiz 

oranları sırasıyla %11 ve %0,19’dur (31 Aralık 2018: TL %23,88’dir). 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 

vadeli mevduatlar için geçerli olan en uzun vade 20 gündür (31 Aralık 2018: TL: 21 gündür). 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla bloke mevduat bulunmamaktadır. 

 

Nakit ve nakit benzerlerinin kur riskine ilişkin açıklamalar Not 27’de verilmiştir. 

 

 

5. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Ticari alacaklar 11.404 10.885 

Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (5.554) (5.205) 

Kredi kartı alacakları 89.071 50.461 

 94.921 56.141 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 26) (*) 56.367 6.198 

 

 151.288 62.339 

 
(*) Yapı ve Kredi Bankası’ndan kredi kartı alacakları tutarı 51.121 TL (31 Aralık 2018: 1.200 TL) ilişkili 

taraflardan ticari alacakların içerisinde gösterilmektedir. 

 

Ticari alacaklar için ortalama vade 15 ile 30 gün arasındadır (31 Aralık 2018: 15 ile 30 gün arasındadır).  

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, ticari alacakların 5.554 TL (31 Aralık 2018: 5.205 TL) tutarındaki kısmı 

için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. 

 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

 2019 2018 

 

1 Ocak (5.205) (4.991) 

 

Dönem içindeki artış  (349) (385) 

Tahsilatlar - 171 

 

31 Aralık (5.554) (5.205) 
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5. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Ticari borçlar 324.315 204.112 

Diğer ticari borçlar 17.809 21.379 

 342.124 225.491 

 

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 26) 42.959 28.587 

 

 385.083 254.078 

 

Satın alımlara ilişkin vade 60 ile 90 gün arasındadır (31 Aralık 2018: 60 ile 90 gün arasındadır). 

 

 

6. BORÇLANMALAR 

 

Finansal Borçlar: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Banka kredileri 227.980 175.825 

İhraç edilen tahviller 100.879 131.105 

 

 328.859 306.930 

 

Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

1 yıl içerisinde ödenecek 27.980 35.825 

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek 200.000 90.000 

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek - 50.000 

 

 227.980 175.825 

 

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  Ağırlıklı ortalama  31 Aralık 2019  

 Para birimi etkin faiz oranı (%) Kısa vadeli Uzun Vadeli 

 

Banka kredileri TL 15,16 27.980 200.000 

 

  Ağırlıklı ortalama  31 Aralık 2018  

 Para birimi etkin faiz oranı (%) Kısa vadeli Uzun Vadeli 

 

Banka kredileri TL 29,97 35.825 140.000 
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6. BORÇLANMALAR (Devamı) 

 

İhraç edilen tahvillerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

1 yıl içerisinde ödenecek 100.879 31.105 

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek - 100.000 

 

 100.879 131.105 

 

Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2017 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, ihraç edilen 50.000 

TL nominal değerli, 3 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, 4 Mart 2020 itfa tarihli tahviller 

"TRSKCTYE32015" koduyla Tahvil ve Bono Piyasası'nda kot dışı olarak 8 Mart 2017 tarihinden 

itibaren işlem görmeye başlamıştır. 8 Mart 2017 tarihi itibarıyla 50.000 TL nominal tutarlı tahvil 

nitelikli yatırımcıya arz işlemi gerçekleştirilmiş olup yıllık değişken Basit Faiz Oranı ise %13,36’dır. 

Bilanço tarihi itibarıyla tahakkuk eden faiz tutarı 512 TL’dir. 

 

Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2017 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, ihraç edilen 50.000 

TL nominal değerli, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, 11 Haziran 2020 itfa tarihli tahviller 

"TRSKCTYE62012" koduyla Tahvil ve Bono Piyasası'nda kot dışı olarak 15 Haziran 2017 tarihinden 

itibaren işlem görmeye başlamıştır. 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 50.000 TL nominal tutarlı tahvil 

nitelikli yatırımcıya arz işlemi yıllık Basit Faiz Oranı ise %13,40 ile gerçekleştirilmiştir. Bilanço tarihi 

itibarıyla tahakkuk eden faiz tutarı 367 TL’dir. 

 

Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde "TRFKCTY41914" 

koduyla Tahvil ve Bono Piyasası'nda kot dışı olarak 10 Ekim 2018 tarihinde ihraç edilen 30.000 TL 

nominal değerli, 6 ay vadeli, peşin faiz ödemeli, vade sonu anapara ödemeli tahvil 4 Nisan 2019 

tarihinde ifta olmuştur. 

 

Kiralama yükümlülükleri: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kiralama yükümlülükleri 55.478 - 

 

 55.478 - 

 

Kiralama yükümlülüklerinin vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

1 yıl içerisinde ödenecek 24.147 - 

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek 31.331 - 

 

 55.478 - 
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6. BORÇLANMALAR (Devamı) 

 

Net borç mutabakatı: 

 

2019 Kira yükümlülükleri Borçlanma ve tahviller Toplam 

 

Dönem başı - 306.930 306.930 

 

TFRS 16 geçiş etkisi (Not 2) 119.530 - 119.530 

Alınan yeni finansal borçlar - 274.274 274.274 

Anapara ödemeleri - (250.000) (250.000) 

Faiz tahakkukları değişimi 16.237 (2.345) 13.892 

Kira ödemeleri (74.463) - (74.463) 

Diğer nakdi olmayan hareketler (*) (5.826) - (5.826) 

 

Dönem sonu 55.478 328.859 384.337 

 

(*)  Şirket’in kiracı konumunda olduğu sözleşmelere istinaden yaptığı görüşmeler neticesinde kira 

yükümlülüğündeki azalış etkisi 5.826 TL’dir. 

 

 

7. STOKLAR 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Ticari mallar 348.903 366.187 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (9.297) (13.429) 

 

 339.606 352.758 

 

Şirket, cari yıl içerisinde net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altında kalan stoklar ve hareketsiz 

stoklar belirlemiştir. Dolayısıyla, 9.297 TL (31 Aralık 2018: 13.429 TL) tutarında stok değer 

düşüklüğü karşılığı hesaplanmıştır.  

 

Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

1 Ocak 13.429 18.277 

 

Dönem (geliri)/gideri (4.132) (4.848) 

 

31 Aralık 9.297 13.429 
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8. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları ve borçları 

aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 626 565 

İlişkili taraflardan diğer alacaklar - 680 

 

 626 1.245 

 

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Verilen depozito ve teminatlar 412 254 

 

 412 254 

 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Ödenecek vergi ve fonlar 9.359 6.477 

Diğer ödenecek vergi, harç ve kesintiler 1.095 702 

 

 10.454 7.179 

 

Uzun Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Alınan depozito ve teminatlar 496 369 

 

 496 369 

 

 

9. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Satıcılara verilen sipariş avansları 14.618 18.388 

Gelecek aylara ait giderler 5.714 5.699 

Yoldaki mallar 726 - 

Verilen sipariş avansları 187 116 

 

 21.245 24.203 

 

Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Alınan sipariş avansları 10.816 6.559 

Ertelenmiş gelirler 1.290 1.062 

 

 12.106 7.621 
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10. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 

   Özel Yapılmakta  

Maliyet Değeri Taşıtlar Demirbaşlar maliyetler olan yatırımlar Toplam 

 

1 Ocak 2019 175 130.657 225.875 1.683 358.390 

 

Alımlar - 19.337 9.410 779 29.526 

Çıkışlar - (1.653) (4.465) - (6.118) 

 

31 Aralık 2019 kapanış bakiyesi 175 148.341 230.820 2.462 381.798 

 

Birikmiş Amortismanlar 

 

1 Ocak 2019 (63) (80.750) (126.950) - (207.763) 

 

Dönem gideri (24) (12.765) (16.769) - (29.558) 

Çıkışlar - 1.168 1.784 - 2.952 

 

31 Aralık 2019 kapanış bakiyesi (87) (92.347) (141.935) - (234.369) 

 

31 Aralık 2019 itibarıyla net defter değeri 88 55.994 88.885 2.462 147.429 

 

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait amortisman giderlerinin 26.676 TL’si (2018: 23.362 TL) pazarlama ve satış giderlerine ve 2.882 TL’si  

(2018: 4.498 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
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10. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

   Özel Yapılmakta  

Maliyet Değeri Taşıtlar Demirbaşlar maliyetler olan yatırımlar Toplam 

 

1 Ocak 2018 111 119.715 219.281 1.600 340.707 

 

Alımlar 90 10.172 9.810 12.420 32.492 

Çıkışlar (26) (2.608) (5.761) - (8.395) 

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler (*) - 3.378 2.545 (12.337) (6.414) 

 

31 Aralık 2018 kapanış bakiyesi 175 130.657 225.875 1.683 358.390 

 

Birikmiş Amortismanlar 

 

1 Ocak 2018 (66) (71.370) (114.985) - (186.421) 

 

Dönem gideri (19) (11.721) (16.120) - (27.860) 

Çıkışlar 22 2.341 4.155 - 6.518 

 

31 Aralık 2018 kapanış bakiyesi (63) (80.750) (126.950) - (207.763) 

 

31 Aralık 2018 itibarıyla net defter değeri 112 49.907 98.925 1.683 150.627 

 
(*)  6.414 TL değerinde yapılmakta olan yatırım, maddi olmayan duran varlıklara transfer olmuştur.  

 
 
 



KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 
 (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

31 

11. KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 

 

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ilişkin ilgili oldukları gruba göre kullanım hakkı varlıklarının 

hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

 Mağaza 

 ve alan Makina Motorlu 

 kiralamaları ve techizatlar Araçlar Toplam 

 

1 Ocak 2019 - TFRS 16 etkisi - (Not 2) 106.832 6.918 5.780 119.530 

Dönem içi girişler - - 448 448 

Yeniden değerleme etkisi (Not 6) (6.415) 481 (1.160) (7.094) 

Dönem içi amortisman giderleri (49.223) (2.870) (2.439) (54.532) 

 

31 Aralık 2019 itibarıyla  

   net defter değeri 51.194 4.529 2.629 58.352 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kullanım haklarından doğan amortisman giderlerinin 2.785 TL’si genel 

yönetim giderlerine ve 51.747 TL’si pazarlama ve satış giderlerine dahil edilmiştir. 

 

Geçiş kapsamında uygulanan kolaylaştırıcı uygulamalar  

 

Geçiş kapsamında, TFRS 16’da tanımlanan aşağıdaki kolaylaştırıcı uygulamalar Şirket politikaları 

dâhilinde benimsenmiştir.  

 

a)  Kiralama süresi 1 yıl veya daha kısa olan kiralamalar kapsam dışında bırakılmıştır.  Kiralama 

süresi 1 yıl veya daha kısa olmakla birlikte; Şirket’in kiralamayı uzatma hakkı veren bir 

opsiyona sahip olması ve söz konusu erken sonlandırma opsiyonunu kullanmayacağından 

makul ölçüde emin olması (örneğin kiralamaya konu varlığa ilişkin önemli tutarda bir özel 

maliyet yatırımının bulunması ve bu yatırımın 1 yıldan uzun sürede itfa ediliyor olması gibi) 

durumunda, Şirket sözleşme süresine ilişkin öngörüde bulunarak, söz konusu sözleşmeyi de aksi 

bir yükümlülük bulunmaması durumunda 2 yılı geçmeyecek şekilde TFRS 16 kapsamına dahil 

etmiştir.   

 

b) Düşük değerli varlıklar (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü bilgisayar, mobil telefon vb. bilgi 

teknolojileri ekipmanları) kapsam dışında bırakılmıştır.  

 

c)  Makul ölçüde benzer özelliklere sahip kiralamalardan oluşan bir portföye (benzer bir ekonomik 

ortamdaki benzer bir varlık sınıfı için geri kalan kiralama süresi benzer olan kiralamalar gibi) 

tek bir iskonto oranı uygulanmıştır.  

 

  



KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 
 (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

32 

12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 Haklar ve Geliştirme  

Maliyet Değeri Markalar Gideri Toplam 

 

1 Ocak 2019 45.615 - 45.615 

 

Alımlar 6.908 9.560 16.468 

 

31 Aralık 2019 itibarıyla kapanış bakiyesi 52.523 9.560 62.083 

 

Birikmiş İtfa Payları 

 

1 Ocak 2019 (28.256) - (28.256) 

 

Dönem gideri (6.235) (207) (6.442) 

 

31 Aralık 2019 itibarıyla kapanış bakiyesi (34.491) (207) (34.698) 

 

31 Aralık 2019 itibarıyla net defter bakiyesi 18.032 9.353 27.385 

 

 Haklar ve Geliştirme  

Maliyet Değeri Markalar Gideri Toplam 

 

1 Ocak 2018 35.393 - 35.393 

 

Alımlar 3.808 - 3.808 

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler 6.414 - 6.414 

 

31 Aralık 2018 itibarıyla kapanış bakiyesi 45.615 - 45.615 

 

Birikmiş İtfa Payları 

 

1 Ocak 2018 (23.129) - (23.129) 

 

Dönem gideri (5.127) - (5.127) 

 

31 Aralık 2018 itibarıyla kapanış bakiyesi (28.256) - (28.256) 

 

31 Aralık 2018 itibarıyla net defter bakiyesi 17.359 - 17.359 

 

Amortisman giderlerinin 1.754 TL’si (2018: 4.299 TL) pazarlama ve satış giderlerine ve 4.688 TL’si 

(2018: 828 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
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13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin 

tabloları aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

Şirket tarafından verilen TRİ’ler 

 

 

Kendi tüzel kişiliği adına vermiş 

 olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 1.841 4.060 

 

Toplam 1.841 4.060 

 

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 

%0’dır (2018: %0). 

 

Diğer kısa vadeli karşılıklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Şirket aleyhine açılan dava karşılıkları 2.249 1.338 

Diğer karşılıklar - 3.800 

 

Toplam 2.249 5.138 

 

Şirket aleyhine açılan dava karşılıkları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Personel davaları 1.795 1.010 

İcra davaları 157 3 

Müşteri davaları 9 153 

Diğer 288 172 

 

Toplam 2.249 1.338 

 

 

14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Çalışanlara sağlanan diğer faydalara ilişkin tahakkuklar 6.067 6.147 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 6.039 4.751 

 

Toplam 12.106 10.898 
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14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kullanılmayan izin karşılığı 2.946 3.418 

 

Toplam 2.946 3.418 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 

 

Kıdem tazminatı karşılıkları 

 

Şirket, Türk İş Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı 

ardından emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri 

için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.  

 

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2019 

tarihi itibarıyla, tam 6.379,86 TL (31 Aralık 2018: tam 5.434,42 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 

bulunmamaktadır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından 

doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. 

Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen 

yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar diğer kapsamlı gelirler 

olarak özkaynaklarda muhasebeleştirilir.  

 

TFRS, belirli fayda planları dahilinde muhtemel tazminat yükümlülüğünün tahmin edilebilmesi için 

aktüeryal değerleme öngörülerinin geliştirilmesini gerektirir. Şirket öngörülen yükümlülük yöntemini 

uygulayarak ve geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini sonlandırdığı tarih 

itibarıyla kıdem tazminatı almaya hak kazananları temel alarak bir yükümlülük hesaplamaktadır. Bu 

karşılık, gelecekte çalışanların emekliliklerinden doğacak muhtemel yükümlüklerin bugünkü değerinin 

tahmin edilmesiyle bulunmaktadır. 

 

Buna göre toplam karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki finansal ve demografik aktüeryal 

varsayımlar yapılmıştır: 

 

 2019 2018 

 

Net iskonto oranı (%) 4,67 5,65 

Emekli olma olasılığına ilişkin devir hızı (%) 87,53 87,37 

 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 

artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 

oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir 

düzenlendiği için, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan tam  6.730,15 TL tavan tutarı (1 Ocak 

2019: tam 6.017,60 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.  
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14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

 

Kıdem tazminatı karşılıkları (Devamı) 

 

Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

1 Ocak 8.507 8.096 

 

Dönem içerisindeki artış 9.046 7.589 

Faiz maliyeti 264 479 

Ödenen kıdem tazminatları (6.923) (7.657) 

Aktüeryal (kazanç)/kayıp 841 - 

 

31 Aralık 11.735 8.507 

 

 

15.  DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Diğer Dönen Varlıklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Diğer devreden vergi ve fonlar 2.001 335 

Diğer 786 239 

 

Toplam 2.787 574 

 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Hesaplanan KDV 11.692 8.296 

 

Toplam 11.692 8.296 

 

 

16.  SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

 

Özkaynak kalemlerinden “Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Pay İhraç Primleri” yasal 

kayıtlardaki tutarları ile gösterilir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan 

değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu 

edilemeyen farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile 

ilgili kısmı çıkarılmış sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, 

“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Pay İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş 

Yıllar Karları/Zararları”’yla ilişkilendirilmiştir. 
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16.  SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 
 

a) Sermaye ve Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 
 

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2019   31 Aralık 2018  

 Pay tutarı Hisse oranı Pay tutarı Hisse oranı 

Ortaklar TL (%) TL (%) 
 

Paddington Investments Ireland Limited 14.632 49,77 14.632 49,77 

Koç Holding A.Ş. 10.917 37,13 10.917 37,13 

Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. 3.750 12,76 3.750 12,76 

B&Q PLC 46 0,15 46 0,15 

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 24 0,08 24 0,08 

Castorama Dubois Investissements S.C.A. 23 0,08 23 0,08 

Demir Export A.Ş. 8 0,03 8 0,03 
 

Nominal sermaye 29.400 100 29.400 100 

 

Şirket’in 2019 yılındaki sermayesi 294 bin adet hisseden oluşmaktadır (2018: 294 bin). Hisselerin 

itibari değeri hisse başına 100 TL’dir (2018: Hisse başı 100 TL). 
 

b) Hisse Senedi İhraç Primleri 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

Hisse senedi ihraç primleri 7.026 7.026 
 

Toplam 7.026 7.026 

 

c) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

Yasal yedekler 20.547 20.547 
 

Toplam 20.547 20.547 

 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde 

dağıtılabilirler. 
 

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 şirketin ödenmiş sermayesinin 

%20’sine ulaşılıncaya kadar kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise 

dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri 

bu uygulamaya tabi değildir. 
 

SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 

finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, SPK’nın 

kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre 

dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, 

“Geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl 

karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak 

kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden 

mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 
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16.  SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk 

finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, Yasal 

yedekler, Statü yedekleri, Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri 

ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde 

“Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine 

ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar 

mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı 

ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 

 

1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 

duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç 

primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 

uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 

farlılıklar gibi): 

 

- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 

sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle, 

- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve 

henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla” 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise TFRS çerçevesinde değerlenen 

tutarları ile gösterilmektedir. Özkaynak kalemlerinin tarihi ve TFRS çerçevesinde düzeltilmiş 

değerleri aşağıdaki gibidir:  

 

31 Aralık 2019 Tarihi Düzeltilmiş Özkaynaklar enflasyon 

 değerler değerler düzeltmesi farkları 

 

Ödenmiş sermaye 29.400 48.446 19.046 

Yasal yedekler 20.547 20.547 - 

Hisse senedi ihraç primleri 7.026 25.147 18.121 

 

31 Aralık 2018 Tarihi Düzeltilmiş Özkaynaklar enflasyon 

 değerler değerler düzeltmesi farkları 

 

Ödenmiş sermaye 29.400 48.446 19.046 

Yasal yedekler 20.547 20.547 - 

Hisse senedi ihraç primleri 7.026 25.147 18.121 

 

Şirket’in 2005 yılı öncesinde enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle geçmiş yıl zararı 

doğmuştur. Şirket yönetimi, 17 Şubat 2005 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile sermaye ve hisse 

ihraç primi enflasyon farklarını bu geçmiş yıl zararları ile mahsup etmiştir. Bu nedenle, Şirket’in 

TFRS çerçevesinde hesaplanan sermaye enflasyon düzeltmesi farklarının tamamı bu kapsamda geçmiş 

yıllar karı hesabında muhasebeleştirilmiştir. 
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17. HASILAT  

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

Satışlar 

 

Yurtiçi satışlar 1.777.731 1.563.029 

Yurtdışı satışlar 455 186 

 

 1.778.186 1.563.215 

 

Satışların maliyeti 

 

Satılan ticari mallar maliyeti (1.101.417) (957.381) 

 

Satılan ticari mallar maliyeti (1.101.417) (957.381) 

 

Ticari faaliyetlerden brüt kar 676.769 605.834 

 

 

18. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Genel yönetim giderleri (-) (121.570) (102.615) 

Pazarlama giderleri (-) (468.852) (417.597) 

 

 (590.422) (520.212) 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

Genel yönetim giderleri 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Personel giderleri (59.556) (53.729) 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (24.763) (22.084) 

Bilgi teknolojileri giderleri (11.318) (6.544) 

Amortisman ve itfa giderleri  (10.355) (5.326) 

Dava takip, danışmanlık ve denetim giderleri (2.366) (2.319) 

Ulaşım ve seyahat giderleri (1.156) (1.301) 

Kira gideri - (1.495) 

Diğer (12.056) (9.817) 

 

 (121.570) (102.615) 
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18. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ (Devamı) 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

Pazarlama giderleri 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Personel giderleri (189.052) (156.415) 

Amortisman ve itfa giderleri (*) (80.177) (27.661) 

Kira giderleri (*) (72.772) (130.418) 

Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri (40.239) (32.321) 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (38.055) (31.247) 

Enerji giderleri (18.765) (15.881) 

Nakliye, dağıtım ve depolama giderleri (10.652) (4.332) 

Bilgi teknolojileri giderleri (4.572) (3.474) 

Tamir, bakım ve onarım giderleri (2.450) (3.965) 

Vergi, resim ve harçlar (1.546) (1.403) 

Diğer (10.572) (10.480) 

 

 (468.852) (417.597) 

 

 

19. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Personel giderleri (248.608) (210.144) 

Amortisman ve itfa giderleri (Not 9,10,11) (*) (90.532) (32.987) 

Kira giderleri (*) (72.772) (131.913) 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (62.818) (53.331) 

Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri (40.239) (32.321) 

Enerji giderleri (18.765) (15.881) 

Bilgi teknolojileri giderleri (15.890) (10.018) 

Nakliye, dağıtım ve depolama giderleri (10.652) (4.332) 

Tamir, bakım ve onarım giderleri (2.450) (3.965) 

Dava takip, danışmanlık ve denetim giderleri (2.366) (2.319) 

Vergi, resim ve harçlar (1.546) (1.403) 

Ulaşım ve seyahat giderleri (1.156) (1.301) 

Diğer (22.628) (20.297) 

 

 (590.422) (520.212) 

 
(*)  TFRS 16 uygulamasına ilişkin açıklamalar için Not 2.3’e bakınız.  
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20. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıla ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kur farkı geliri 48.881 43.696 

Vade farkı geliri 21.618 12.426 

Kira gelirleri 12.924 11.015 

Tedarikçiye kesilen ceza gelirleri 1.232 987 

Sözleşme fesih gelirleri - 1.850 

Diğer gelirler 4.979 2.428 

 

 89.634 72.402 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihinde sona eren yıla ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aşağıdaki 

gibidir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Vade farkı gideri (44.828) (29.843) 

Kur farkı gideri (33.616) (39.684) 

Kira giderleri (7.242) (5.196) 

Açılış öncesi masraflar (4.865) (2.226) 

Diğer giderler (1.950) (1.913) 

 

 (92.501) (78.862) 

 

 

21. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Mevduat faiz geliri 12.141 5.781 

Konusu kalmayan karşılıklar 4.200 - 

Hurda satış karları 285 444 

Sabit kıymet satış karı 20 209 

 

 16.646 6.434 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Sabit kıymet satış zararı (3.107) (843) 

Diğer karşılık giderleri - (3.800) 

 

 (3.107) (4.643) 
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22. FİNANSMAN GİDERLERİ 
 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kredi faiz gideri (50.260) (14.194) 

Tahvil faiz gideri (18.735) (24.140) 

Kira yükümlülükleri faiz gideri (*) (16.237) - 

Kredi kartı komisyon giderleri (9.272) (14.741) 

Kira yükümlülükleri kur farkı gideri (819) - 

Diğer (1.623) (412) 

 

 (96.946) (53.487) 

 
(*)  TFRS 16 uygulamasına ilişkin açıklamalar için Not 2.3’e bakınız. 

 

 

23. DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Tanımlanmış fayda planları yeniden 

        değerleme ve ölçüm kayıpları (4.200) (3.544) 
 

 (4.200) (3.544) 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Dönem başındaki bakiye (3.544) (3.544) 

 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (841) - 

Ertelenmiş vergi etkisi 185 - 

 

Dönem sonu bakiyesi (4.200) (3.544) 

 

 

24.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) 
 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri 
 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 

esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer 

almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 
 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı olarak 2018, 2019 ve 

2020 yıllarında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 2021 ve 

sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden ise %20 kullanılmıştır 

(2018: 2019 ve 2020 yıllarında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 

2021 ve sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden ise %20 

kullanılmıştır).  
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24.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) (Devamı) 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri): 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Stoklar 11.133 11.162 

Kıdem tazminatı karşılıkları 2.582 1.872 

Kullanılmayan izin yükümlülüğü 589 752 

Maddi ve maddi olmayan varlıklar (9.325) (9.939) 

TFRS 16 düzeltmesi (1.148) - 

Diğer (2.198) (1.550) 

 

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net 1.633 2.297 

 

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl içindeki ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüklerinin) hareketi 

aşağıda verilmiştir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

1 Ocak 2.297 4.623 

 

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen  (849) (2.326) 

Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen 185 - 

 

31 Aralık 1.633 2.297 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Cari vergi (varlığı)/yükümlülüğü hareketleri   

 

Cari kurumlar vergisi karşılığı  - 5.023 

Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar - (5.815) 

 

31 Aralık - (792) 

 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Vergi gideri aşağıdakilerden oluşmaktadır:   

 

Cari vergi gideri - (5.023) 

Ertelenmiş vergi gideri (849) (2.326) 

 

Vergi gideri (849) (7.349) 
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24.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) (Devamı) 

 

Kurumlar Vergisi 

 

Şirket Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına 

ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 

tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 

kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan 

yatırım indirimleri ve Ar-Ge merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

 

Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %22’dir (2018: %22). 

 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 

2019 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum 

kazançları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2018: %22). Zararlar gelecek yıllarda 

oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar 

geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 

bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 

arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri 

arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna 

baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi 

değiştirilebilir. 

 

Gelir Vergisi Stopajı 

 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 

kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki 

şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması 

gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak 

uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım 

indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan 

teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı 

vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi 

tevkifatı yapılmamaktadır. 
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24.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) (Devamı) 

 

 1 Ocak 2019 - 1 Ocak 2018 - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Vergi öncesi kar 73 27.466 

 

Gelir vergisi oranı %22 (2018: %22) (16) (6.043) 

 

Vergi etkisi 

-Kanunen kabul edilenmeyen giderlerin etkisi (833) (1.534) 

-Vergi oranı değişikliği etkisi - 228 

 

Gelir tablosundaki vergi gideri (849) (7.349) 

 

 

25. PAY BAŞINA KAZANÇ 

 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

Pay başına kazanç  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 294.000 294.000 

Net dönem zararı (776) 20.117 

 

Devam eden faaliyetlerden pay başına (kayıp)/kazanç (0,00264) 0,06843 

 

Şirket’in 2019 yılındaki sermayesi 294 bin adet hisseden oluşmaktadır (2018: 294 bin). Hisselerin 

itibari değeri hisse başına 100 TL’dir (Tam TL) (2018: Hisse başı 100 TL (Tam TL)). 

 

 

26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık 

vadeleri 2 aydır ve bu alacaklar düzenli olarak tahsil edilmektedir, ticari alacaklar doğası gereği 

teminatsızdır. 

 

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 2 

aydır. Borçlara faiz işletilmemektedir. 
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26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraf bakiyeleri ve ilişkili taraflarla olan 

önemli işlemlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2019  

   Alacaklar   Borçlar  

   Kısa Vadeli  Uzun Vadeli Kısa Vadeli 

  Ticari Diğer Diğer Ticari 

 

Ortaklar 

 

Koç Holding A.Ş. 4 - - 1.548 

 

Ortaklar tarafından yönetilen diğer şirketler 

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (*) 51.193 - - - 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 3.482 - - - 

Arçelik A.Ş. 1.237 - - 15.684 

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 149 - - - 

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. - - - 1.646 

Ingage Dijital Pazarlama A.Ş. - - - 4.819 

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. - - - 9.768 

KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - - - 5.496 

Opet Petrolcülük A.Ş. 1 - - 362 

Setur Servis Turistik A.Ş. - - - 827 

 

Şirket ana ortağının ilişkili tarafları 

 

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. - - - 151 

 

Diğer ilişkili şirketler 

 

Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - - - 72 

Koç Holding Emeklilik Vakfı - - - 519 

Diğer ilişkili taraflar 301 - - 2.067 

 

 56.367 - - 42.959 

 
(*)  Şirket’in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’den olan kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. İlgili alacakların 

ortalama vadesi 45 gündür (31 Aralık 2018: 1 gün). 

  



KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 
 (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

46 

26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
  31 Aralık 2018  
   Alacaklar   Borçlar  
   Kısa Vadeli  Uzun Vadeli Kısa Vadeli 
  Ticari Diğer Diğer Ticari 

 
Ortaklar 
 
Koç Holding A.Ş. - 680 - 1.804 
Kingfisher PLC - - - 881 
 
Ortaklar tarafından yönetilen diğer şirketler 
 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.200 - - - 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2.763 - - - 
Arçelik A.Ş. 1.635 - - 10.120 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 454 - - - 
Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. - - - 722 
Ingage Dijital Pazarlama A.Ş. - - - 1.764 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. - - - 7.560 
KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - - - 3.422 
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - - - 874 
Opet Petrolcülük A.Ş. - - - 356 
Setur Servis Turistik A.Ş. - - - 252 
 
Şirket ana ortağının ilişkili tarafları 

 

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. - - - 141 
 
Diğer ilişkili şirketler 
 
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - - - 194 
Koç Holding Emeklilik Vakfı 353 
Diğer ilişkili taraflar 146 - - 144 

 
 6.198 680 - 28.587 
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26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
  1 Ocak - 31 Aralık 2019  
  Mal ve   
  hizmet alımları Mal satışları Kira gideri 

 
Ortaklar 
 
Koç Holding A.Ş. (*) 2.111 - 5.180 
Kingfisher PLC 2.896 - - 
 
Ortaklar tarafından yönetilen diğer şirketler 
 
Zer Merkezi Hiz.ve Tic. A.Ş. (***) 45.296 - - 
Arçelik Pazarlama A.Ş. 42.659 191 - 
KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 18.124 24 - 
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 3.615 2 - 
Setur Servis Turistik A.Ş. 2.200 1 - 
Opet Petrolcülük A.Ş. 1.657 87 - 
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. 84 279 - 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - 15.415 - 
Arçelik A.Ş. - 4.006 - 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. - 521 - 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - 151 - 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - 58 - 
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. - 559 - 
Aygaz A.Ş. - 70 - 
 
Şirket ana ortağının ilişkili tarafları 
 
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. - - 1.610  
 
Diğer ilişkili şirketler 
 
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (**) 2.248 - - 
Vehbi Koç Vakfı - 33 4.806 
Diğer ilişkili taraflar 20.039 2.634 - 

 
 140.929 24.031 11.596 
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26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

  1 Ocak - 31 Aralık 2018  

  Mal ve   

  hizmet alımları Mal satışları Kira gideri 

 

Ortaklar 

 

Koç Holding A.Ş. (*) 1.815 257 4.573 

Kingfisher PLC 2.009 - - 

 

Ortaklar tarafından yönetilen diğer şirketler 

 

Zer Merkezi Hiz.ve Tic. A.Ş. (***) 40.095 - - 

Arçelik Pazarlama A.Ş. (***) 23.498 - - 

Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 12.847 26 - 

Eltek Elektrik Enerjisi İthalat ve Toptan Tic. A.Ş.  4.885 - - 

Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.  3.727 - - 

Setur Servis Turistik A.Ş. 2.061 50 - 

Opet Petrolcülük A.Ş. 1.577 39 - 

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. - 238 - 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - 13.301 - 

Arçelik A.Ş. - 6.101 - 

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.  - 3.129 - 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - 793 - 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - 219 - 

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. - 362 - 

Aygaz A.Ş. 238 138 - 

 
Şirket ana ortağının ilişkili tarafları 
 
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. - - 1.434  

 

Diğer ilişkili şirketler 

 

Vehbi Koç Vakfı - 5 4.409 

Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi - 262 - 

Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (**) 2.109 - - 

Diğer ilişkili taraflar 7.080 628 - 

 

 101.941 25.548 10.416 

 
(*) Koç Holding A.Ş.’nin bünyesindeki şirketlere finans, hukuk, planlama, vergi, üst yönetim gibi konularda 

sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak, personel ve üst yönetim giderleri dahil olmak üzere Koç Holding 

A.Ş. nezdinde hizmet sunulan şirketlerle ilgili olarak oluşan giderlerin, Transfer Fiyatlaması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğin “11-Grup İçi Hizmetler” düzenlemesi 

çerçevesinde dağıtımı sonucunda Şirket’e fatura edilen hizmet bedelini içermektedir. 

 

(**) Sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş aracılığı ile sigorta 

şirketleri ile imzalanan poliçeler kapsamında, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren ara 

hesap döneminde ödenen ve tahakkuk eden prim tutarını içermektedir. 

 

(***) Şirket, Zer Merkezi’nden pazarlama, kırtasiye, forklift, yemek, kargo, güvenlik, personel taşıma, temizlik, 

lojistik gibi hizmet alımları yapmaktadır. Arçelik’ten ise ticari mal alımı yapmaktadır.  
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26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 

 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 

 

Koçtaş’ın üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 

olarak belirlenmiştir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

    

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 21.472 13.838 

 

Toplam 21.472 13.838 

 

Bordro giderleri 20.889 13.360 

Diğer giderler 583 478 

 

Toplam 21.472 13.838 

 

 
27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
a) Sermaye risk yönetimi  

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 

yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

Şirket’in sermaye yapısı 6. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, ve sırasıyla nakit ve nakit 

benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden 

oluşmaktadır.  

 

Şirket’in yönetim kurulu sermaye yapısını inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile 

birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Şirket, kurulun yaptığı önerilere 

dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu 

kadar, temettü ödemeleri yoluyla da dengede tutmayı amaçlamaktadır. 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri değerlerinin toplam  borçlardan 

düşülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı 

aşağıdaki gibidir: 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

   
Finansal borçlar 328.859 306.930 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri 200.086 119.466 

 

Net borç (A) 128.773 187.464 

   

Toplam özkaynaklar (B) 118.696 120.128 

 

Net borç/özkaynak oranı (A/B) %108 %156 

 

b) Finansal Risk Faktörleri 

 

Şirket’in finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi 

riskidir. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki 

politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Şirket, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri 

riskini de göz önünde bulundurmaktadır. 

 

b.1) Piyasa riski yönetimi 

 

Şirket’in faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz 

kalmaktadır. 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 
 

b.1.1) Kur riski yönetimi 
 

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

  31 Aralık 2019  

 

     İngiliz 

  TL karşılığı ABD Doları Avro Sterlini 

 
1. Ticari alacaklar - - - - 
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,    
 banka hesapları dahil) 293 44 4 - 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer - - - - 

 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 293 44 4 - 

5. Ticari alacaklar  
6a. Parasal finansal varlıklar - - - - 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
7. Diğer - - - - 

 

8. Duran varlıklar (5+6+7)  

 

9. Toplam varlıklar (4+8) 293 44 4 - 

 
10. Ticari borçlar 3.982 322 155 134 
11. Finansal yükümlülükler - - - - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 3.982 322 155 134 
14. Ticari borçlar - - - - 
15. Finansal yükümlülükler - - - - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

 

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 3.982 322 155 134 

 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/  
 (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) - - - - 

 
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden 
 türev ürünlerin tutarı - - - - 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden 
 türev ürünlerin tutarı - - - - 

 

20. Net yabancı para (yükümlülük)/varlık 

 Pozisyonu (9-18+19) (3.689) (278) (151) (134) 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 
 pozisyonu - - - - 

22.  Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 
 gerçeğe uygun değeri - - - - 
23.  Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - - 
24.  Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - - - 
25.  İhracat - - - - 
26.  İthalat - - - - 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 

b.1.1) Kur riski yönetimi (Devamı) 
 

  31 Aralık 2018  

 

     İngiliz 

  TL karşılığı ABD Doları Avro Sterlini 

 

2. Ticari alacaklar - - - - 

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, 

 banka hesapları dahil) 377 66 5 - 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - -  - 

3. Diğer - -  - 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 377 66 5 - 

5. Ticari alacaklar - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

7. Diğer - - - - 

 

8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - 

 

9. Toplam varlıklar (4+8) 377 66 5  

10. Ticari borçlar 8.891 1.496 27 129 

11. Finansal yükümlülükler - - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 8.891 1.496 27 129 

14. Ticari borçlar - - - - 

15. Finansal yükümlülükler - - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

 

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

 

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 8.891 1.496 27 129 

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/ 

 (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) - - - - 

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden 

 türev ürünlerin tutarı - - - - 

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden 

 türev ürünlerin tutarı - - - - 

20. Net yabancı para (yükümlülük)/varlık 

 Pozisyonu (9-18+19) (8.514) (1.430) (22) (129) 

21.  Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 

 pozisyonu - - - - 

22.  Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 

 gerçeğe uygun değeri - - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - - 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - - - 

25. İhracat 

26. İthalat - - - - 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
b.1.1) Kur riski yönetimi (Devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık 

 

Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

 

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla EUR, USD ve diğer para birimleri TL karşısında 

%10 oranında değer kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, “yabancı para net 

pozisyonu”ndan oluşacak değişimlere duyarlılığı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.   

 

  31 Aralık 2019  

  Kar/(Zarar)  

 Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi 

 

ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

 

1 - ABD Doları net varlık / (yükümlülüğü) (165) 165 

2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

  

3 - ABD Doları net etki (1 +2) (165) 165 

 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

 

4 - Avro net varlık / (yükümlülüğü) (103) 103 

5 - Avro riskinden korunan kısım (-) - - 

 

6- Avro net etki (4+5) (103) 103  

 

İngiliz Sterlini'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

 

7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü) (104) 104  

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - 

 

9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8) (104) 104  

 

TOPLAM (372) 372  
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 

  31 Aralık 2018  

  Kar/(Zarar)  

 Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi 

 

ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

 

1 - ABD Doları net varlık / (yükümlülüğü) (752) 752 

2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

 

3 - ABD Doları net etki (1 +2) (752) 752 

 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

 

4 - Avro net varlık / (yükümlülüğü) (13) 13 

5 - Avro riskinden korunan kısım (-) - - 

 

6- Avro net etki (4+5) (13) 13 

 

İngiliz Sterlini'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

 

7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü) (86) 86 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - 

 

9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8) (86) 86 

 

TOPLAM (851) 851 

 

a.1.1) Likidite riski yönetimi 

 

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade 

dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi 

gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek 

faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net 

nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir. Vadeli işlem araçları brüt ödenmesi gereken vadeli 

işlemler için  net olarak ödenir ve iskonto edilmemiş, brüt nakit giriş ve çıkışları üzerinden realize 

edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman  açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri 

eğrilerinden elde edilen faiz oranı  kullanılarak belirlenir. 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
  31 Aralık 2019  

  Sözleşme    

  uyarınca    

  nakit çıkışları Üç aydan 3-12 ay 1-5 yıl 

Türev olmayan finansal Defter toplamı kısa arası arası 

   yükümlülükler değeri (I+II+III+IV) (I) (II) (III) 

 

Finansal borçlar 328.859 387.958 7.739 155.363 224.856 

Ticari borçlar 385.083 399.349 42.959 356.390 - 

Kira yükümlülükleri 55.478 99.917 9.533 45.313 45.071 

 

Toplam yükümlülük 769.420 887.224 60.231 557.066 269.927 

 

  31 Aralık 2018 

  Sözleşme    

  uyarınca    

  nakit çıkışları Üç aydan 3-12 ay 1-5 yıl 

Türev olmayan finansal Defter toplamı kısa arası arası 

   yükümlülükler değeri (I+II+III+IV) (I) (II) (III) 

 

Finansal borçlar 306.930 404.686 13.864 105.117 285.705 

Ticari borçlar 254.078 264.222 28.587 235.635 - 

 

Toplam yükümlülük 561.008 668.908 42.451 340.752 285.705 

 

a.1.1) Kredi riski yönetimi 

 

Kredi riski, Şirket’in taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe 

riskidir. Şirket’in kredi riskini, temel olarak kredi değerlendirmeleri ve karşı taraflara kredi limitleri 

belirlenerek riskin sınırlandırılması yöntemiyle kontrol etmektedir. Kredi riski, müşteri tabanını 

oluşturan kuruluş sayısının çokluğu ve bunların farklı iş alanlarına yaygınlığı dolayısıyla 

dağıtılmaktadır. 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

 

Şirket’in finansal varlıklarının maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

    Alacaklar  

    Ticari alacaklar   Diğer alacaklar    

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki  

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri taraf taraf taraf taraf mevduat  

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  (A+B+C+D+E) 56.367 94.921 - 1.038 197.996  

- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri 56.367 94.921 - 1.038 197.996 

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 

    düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - -  

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - - - - -  

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - -  

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 5.554 - - -  

- Değer düşüklüğü (-) - (5.554) - - -  

- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -  

- Değer düşüklüğü (-) - - - - -  

- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

  

E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -  

 

  



KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 
 (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

57 

 

27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

Şirket’in finansal varlıklarının maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
    Alacaklar  

    Ticari alacaklar   Diğer alacaklar    

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki  

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri taraf taraf taraf taraf mevduat  

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  (A+B+C+D+E) 6.198 56.141 680 819 117.703  

- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri 6.198 56.141 680 819 117.703   

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değe 

    düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - -  

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - - - - -  

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - -  

Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 5.207 - - -  

- Değer düşüklüğü (-) - (5.205) - - -  

- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - 2 - - -  

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -  

- Değer düşüklüğü (-) - - - - -  

- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -  

 

E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -  
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 

Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca 

kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirmeye ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat 

elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk 

yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.  

 

Finansal varlıkların kredi kalitesine ilişkin açıklamalar 

Finansal varlıklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine 

dayanılarak belirlenmiştir. 

Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş - - 

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 3.682 3.545 

Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş 1.872 1.662 

 

Toplam vadesi geçen alacaklar 5.554 5.207 

 

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 2 

 

 

28. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Bulunmamaktadır. 
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