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BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET SANAYĠ A.ġ.
31 ARALIK 2021 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
Yeniden
düzenlenmiş*

Dipnot
Referansları

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

31 Mart 2022

31 Aralık 2021

70.088.283

Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

6
8

27.653.497

5-9
9
10
11
19

666.232

Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR

1.319.919

9
12
13
14
27

62.812.234
112.905
24.530.751
210.358

--

38.479.958
1.968.677
-

28.901.96
9.051.871
4.384

106.723.844

106.175.774

45.064

58.036
83.059.975
19.351.531
67.358

83.059.975
19.351.531
67.358

4.200.716
176.812.127

ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢturur.

3.638.874
168.988.008
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BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET SANAYĠ A.ġ.
31 ARALIK 2021 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
Yeniden
düzenlenmiş*

Dipnot
Referansları

VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar
- ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
ErtelenmiĢ Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli KarĢılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

7
7

TOPLAM KAYNAKLAR

31 Mart 2022

31 Aralık 2021

-

16.800

19.004.372

8
18

11.032.020

33.846.890

5-9
9
11
27
16
19

2.134.551
29.676.423
1.610.420
6.005.491
24.557.486

5.375.536
20.544.787

7

11.464.808

10.829.085

18

7.290.279

19

5.802.399

5.533.300

83.663.341

83.663.341

-

1.636.631

159.740

83.663.341

1.776.244
11.161
1.453.608
3.047
159.740

4.182.402

85.159.192

20
20
20
20
20

120.000.000
30.493.682
--(33.498.285)

120.000.000
30.493.682
(33.498.285)

20
20
20
20

91.831.153
9.787.115
(134.530.438)
(419.886)
--

93.161.383
(1.330.230)
9.787.115
(131.080.370)
1.075.965
--

176.812.127

ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢturur.
* Not 2.7

63.284.029

17.972.655

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri AlınmıĢ Paylar
KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara ĠliĢkin Ġskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme ArtıĢları
- TanımlanmıĢ Fayda Planları Ölçüm Kazıpları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıllar Zararları
Net Dönem Karı/(Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

68.591.300

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli KarĢılıklar
- ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli
KarĢılıklar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş

168.988.008
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BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET SANAYĠ A.ġ.
31 MART 2022 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
Yeniden
düzenlenmiş*

Yeniden
düzenlenmiş*

Dipnot
Kar veya Zarar Kısmı:
Hasılat
SatıĢların Maliyeti (-)
Brüt Kar
AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- ErtelenmiĢ Vergi Gelir/Gideri
Dönem Net Karı/Zararı
Dönem Karının/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

21
21
23
23
23
24
24
25
25
-26

27
27

Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2022
31 Aralık 2021

6.492.991

63.899.849

(7.934.234)
(1.441.243)
-(857.360)
(2.013.338)

(44.188.607)

19.711.242

3.020.819

(72.734)
(2.704.706)
(5.282.163)
5.309.911

(839.152)
(2.130.274)
---

(5.681.123)
11.280.427
1.896.688
(1.340.025)

(0)
(2.130.274)
1.710.388
-1.710.388
(419.886)

-(419.886)

ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢturur.

11.837.090
(7.115.481)
4.721.609
(3.645.644)
(3.047)
(3.642.597))
1.075.965

-1.075.965
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BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET SANAYĠ A.ġ.
31 MART 2022 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)

1 Ocak 2021 bakiyesi
Transferler
1 Ocak 2022 –
-Pay Bazlı ĠĢlemler
Nedeniyle Meydana
Gelen ArtıĢ (AzalıĢ)
Kontrol Gücü
Olmayan Pay
Sahipleriyle Yapılan
ĠĢlemler
Toplam kapsamlı
gelir/(gider)

ÖdenmiĢ
Sermaye
120.000.000

Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
30.493.682

Geri
AlınmıĢ
Paylar
(20.000)

KarĢılıklı
ĠĢtirak
Sermaye
Düzeltmesi
(180.476)

Paylara
ĠliĢkin
Ġskontolar
(29.294.385)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Kardan
Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler
9.787.115

--

--

GeçmiĢ
Yıllar
Zararları
(122.130.509)

Net Dönem
Zararı
3.481.922

(11.095.919)

Ana
Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar
103.440.577

Azınlık
Payları

Toplam
Özkaynaklar
103.440.577

(419.886)

--

(19.327.500)

--

3.744.111

(4.203.900)

--

--

--

2.145.549

--

3.744.111

--

--

--

--

509

--

509

--

--

Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Maddi TanımlanıĢ
Fayda
duran
Planları
Varlık
Yeniden
Yeniden
Ölçüm
Değerleme
Kayıpları
ArtıĢları
87.180.603
9.373

--

--

5.980.780

(1.077.423)

--

--

(3.072)

(3.481.922)

1.421.435

--

(10.082.222)

84.113.077

--

84.113.077

31 Arl 2021
bakiyesi

120.000.000

30.493.682

(20.000)

(180.476)

(33.498.285)

93.161.383

(1.068.050)

9.787.115

(131.080.370)

(419.886)

1 Ocak 2022 bakiyesi
-raporlanan

120.000.000

30.493.682

(20.000)

(180.476)

(33.498.285)

112.488.883

(1.068.050)

9.787.115

(131.080.370)

(3.481.922)

103.440.577

--

103.440.577

--

--

--

--

--

(19.327.500)

--

--

--

--

(19.327.500)

--

(19.327.500)

120.000.000

30.493.682

(20.000)

(180.476)

(33.498.285)

93.161.383

(1.068.050)

9.787.115

(131.080.370)

(3.481.922)

84.113.077

--

84.113.077

--

--

--

--

--

--

--

--

(3.481.922)

3.481.922

--

--

--

--

--

20.000

180.476

--

--

--

--

31.854

--

232.329

--

232.329

Düzeltmeler (Not 2.7)
1 Ocak 2022 –
Yeniden
DüzenlenmiĢ
Transferler
Pay Bazlı ĠĢlemler
Nedeniyle Meydana
Gelen ArtıĢ (AzalıĢ)
Toplam Kapsamlı
Gider
31 Mart 2022
bakiyesi

--

120.000.000

30.493.682

--

--

--

--

--

(33.498.285)

--

93.161.383

--

(262.180)

(1.330.230)

9.787.115

ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢturur.

--

(134.530.438)

--

--

(3.481.922)

--

83.663.341

--

83.663.341
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BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET SANAYĠ A.ġ.
31 MART 2022 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
Not

A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT
AKIġLARI
Dönem Zararı
Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve Ġtfa Gideri Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Değer DüĢüklüğü (Ġptali) Ġle Ġlgili Düzeltmeler
KarĢılıklar Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Kayıp/Kazançlar ile Ġlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri Ġle Ġlgili Düzeltmeler
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler
Ticari Alacaklardaki AzalıĢ (ArtıĢ) ile Ġlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Alacaklardaki AzalıĢ (ArtıĢ) ile Ġlgili
Düzeltmeler
Stoklardaki AzalıĢlar (ArtıĢlar) Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki ArtıĢ (AzalıĢ) ile Ġlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile Ġlgili Diğer Borçlardaki ArtıĢ (AzalıĢ) ile Ġlgili
Düzeltmeler
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen Diğer ArtıĢ (AzalıĢ) ile
Ġlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar
Kapsamında Yapılan Ödemeler
Vergi Ödemeleri/Ġadeleri
B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN
NAKĠT AKIġLARI
Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlıkların SatıĢından
Kaynaklanan Nakit GiriĢleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından
Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları
C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT
AKIġLARI
ĠĢletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı
Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GiriĢleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriĢleri
Borç Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ
(AZALIġ) (A+B+C)
D. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
(A+B+C+D)

12-13-14
8-9
16-18

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart 2022

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
31 Arl 2021

(937.474)

(552.147)

(419.886)
4.818.265
0

1.075.965
4.982.927
2.028.815
(694.380)
572.772

3.107.877

25

0

(569.924)

27

1.710.388

3.645.644

8

(4.848.057)
(3.122.746)

9

(455.874)

(171.139)

10
8

(9.577.993)
22.814.870

(8.884.733)
32.936.784

9

30.023.569
1.495.851

18

(6.034.571)
(21.851.618)

579.748
(8.643.613)

(449.678)

24.321

(487.796)

(574.418)

0
0

(2.050)
370.885
641.845

12-13

0

(270.960)

0

242.165

20

0

232.330

7
7

0
0

16.002.900
(15.993.065)

1.207.014

60.903

6

112.905

52.002

6

1.319.919

112.905

ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢturur.
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BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ.
31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 1 – ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Birko BirleĢik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi (“ġirket” – “Birko”), 1972
yılında Niğde‟de kurulmuĢtur. 1981 yılında Birko A.ġ. bünyesinde faaliyete baĢlayan yünlü iĢletmeler
1998 yılından itibaren Birkokoyunlu Halı A.ġ. adı altında halı sektöründe üretime devam etmiĢtir.
Birkokoyunlu Halı A.ġ. 18 Ocak 2010 tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde Birko
A.ġ.‟ ye devrolmuĢtur. ġirket ve bağlı ortaklıklarının hepsi birlikte “Grup” olarak adlandırılmıĢtır.
ġirket‟in merkezi Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 51200
Niğde/Türkiye adresindedir.
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 102 kiĢidir (31 Arl 2021:
95 kiĢi).
Birko BirleĢik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi‟nin bağlı ortaklıkları (hep
birlikte „„Grup” olarak anılacaktır) ve faaliyet konusu aĢağıda belirtilmiĢtir:
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (“Koyunlu Tekstil”)
Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. Birko‟nun ürettiği halıları pazarlamak amacıyla 1981 yılından
beri faaliyet göstermektedir. ġirket Niğde‟de faaliyet göstermektedir.
Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş (“Birko Enerji”)
Birko Enerji, Grup‟un kendi enerjisini üretmek amacıyla 2000 yılında enerji yatırımları yapmıĢ ve tesisi
devretmek amacıyla kurulmuĢtur. ġirket Niğde‟de faaliyet göstermektedir. ġirket kuruluĢunda ipotek ve
teminatların ana ortak Birko A.ġ. üzerinde olması nedeniyle tesis Birko A.ġ. bünyesinde üretimine devam
etmiĢ tesisle ilgili teminatların çözülmesiyle birlikte Birko Enerji A.ġ.‟ye devredileceği varsayımına
rağmen 12 Mayıs 2005 tarihinde onaylanan teĢvik yasası kapsamında belirli istihdam Ģartları yerine
getirildiğinde enerji maliyetlerinin % 50‟si devlet tarafından Grup‟a ödeneceği ortaya çıkmıĢtır. Bu
nedenle enerji tesisi kurulan Birko Enerji A.ġ.‟ye devredilememiĢ bunun sonucunda Birko Enerji
gayrifaal durumda kalmıĢtır.
Finansal Tabloların Onaylanması
31 Mart 2022 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 31 Mart
2022 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiĢtir. Konsolide finansal tabloları değiĢtirme yetkisine
yalnızca genel kurul sahiptir.

7

BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ.
31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
ĠliĢikteki konsolide finansal tablolar SPK‟nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiĢ olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas
alınarak hazırlanmıĢtır. TFRS; Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları
ile bunlara iliĢkin ek ve yorumlardan oluĢmaktadır.
Konsolide Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi‟nde belirlenmiĢ finansal tablo örnekleri esas
alınarak geliĢtirilen TFRS Taksonomisi‟ne uygun olarak sunulmuĢtur.
ġirket (ve Bağlı Ortaklıklar), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının
hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe
uygun değer üzerinden ölçülen arsa ve binaların ve bazı finansal araçların yeniden değerlemesi haricinde,
tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıĢtır.
2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları‟na uygun mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Türkiye
Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal
tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiĢtir.
2.3 Geçerli Para Birimi ve Finansal Tablo Sunum Para Birimi
Grup bünyesinde yer alan Ģirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, Ģirketlerin operasyonlarını
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda fonksiyonel olan para birimi kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir
(„geçerli para birimi‟). Finansal tablolar, Grup‟un finansal tablo sunum para birimi olan Türk Lirası
kullanılarak sunulmuĢtur.
2.4 ĠĢletmenin Sürekliliği
Grup‟un finansal tabloları, Grup‟un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akıĢı içerisinde
varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında iĢletmenin
sürekliliği esasına göre hazırlanmıĢtır.
Grup yönetimi, ġirket‟in içerisinde bulunduğu finansal sıkıntıların giderilmesine iliĢkin hasılat tutarının
ve brüt karlılığın artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapmaktadır. Bu kapsamda Grup yönetimi, yeni pazar
bulma ve yeni ürünler geliĢtirme çalıĢmalarını sürdürmektedir (Not 32). Ayrıca Grup yönetimi, 458 adada
bulunan parsellerle ilgili imar çalıĢmalarını yeniden baĢlatmıĢtır (Not 33). Ġlgili parseller üzerinde atıl
durumda bulunan binaların yıkılarak yapılacak hurda ihalesiyle satılması ve geliĢtirilecek yerleĢim alanı
ve ticaret alanı projeleri sonucunda ġirket‟e fon giriĢi sağlanmasını hedeflemektedir.
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31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.5. Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar ġirket‟in ve ġirket‟in bağlı ortaklıklarının finansal tablolarını kapsar.
Konsolide finansal tablo hazırlanma esasları aĢağıdaki gibidir;
- Bağlı ortaklıklar, ana ortaklığın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları veya iĢtirakleri vasıtasıyla,
sermaye ve yönetim iliĢkileri çerçevesinde %50‟den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim
çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu iĢletmeleri temsil etmektedir.
Kontrol gücü ana ortaklık tarafından bağlı ortaklıklarının finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü
ile faaliyetlerden fayda sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır.
- Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup‟a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınmıĢ ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte konsolidasyon dıĢında
bırakılacaktır. Bağlı ortaklıklar tarafından uygulanan muhasebe politikaları tutarlılığın sağlanması
amacıyla Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile uyumlu hale getirilmiĢtir.
- Bağlı ortaklıklar‟ın finansal tabloları tam konsolide yöntemi kullanılarak konsolide edilmiĢtir. Bu
kapsamda bağlı ortaklıkların kayıtlı değeri ile özkaynakları netleĢtirilmiĢ, ġirket‟in sahip olduğu
hisselerin kayıtlı değeri ile bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve kar veya zarar
hesaplarından netleĢtirilmiĢtir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile birbirlerine
yapmıĢ oldukları mal ve hizmet satıĢları, birbirleriyle olan iĢlemleri nedeniyle oluĢmuĢ gelir ve gider
kalemleri karĢılıklı olarak mahsup edilmiĢtir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıĢı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve
konsolide bilançonun özsermaye hesap grubunda, "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" hesap grubu adıyla
gösterilir.
Grup‟un 31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihleri itibarıyla, bağlı ortaklıkların ünvanları, sermayesi ve
sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aĢağıdaki gibidir:
Etkin Ortaklık Oranı (%)
Ticari Ünvanı
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.ġ.
Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.ġ

31 Mart 2022
100,00
100,00

31 Arl 2021
100,00
100,00
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31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlar
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları aĢağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiĢtirilmiĢ TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dıĢında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıĢtır. Bu
standartların ve yorumların Grup‟un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili
paragraflarda açıklanmıĢtır.
a) 1 Ocak 2022 Tarihinden Ġtibaren Geçerli Olan Yeni Standart, DeğiĢiklik Ve Yorumlar
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. AĢama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yapılan DeğiĢiklikler)
Mart 2020‟de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiĢtirilmesinin
Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz
Oranı Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 DeğiĢikliklerini yayınlamıĢtır.
ĠĢletmeler bu değiĢiklikleri 1 Ocak 2021‟de veya sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulanmıĢtır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. DeğiĢiklikler aĢağıdaki konuları kapsamaktadır:
IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki
değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama
DeğiĢiklikler, sözleĢmeye bağlı değiĢikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akıĢlarındaki
değiĢikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eĢdeğer değiĢken faiz oranındaki değiĢiklikler olarak
değerlendirilmesi için kolaylaĢtırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaĢtırıcı uygulama kapsamında finansal
araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değiĢmesi halinde söz konusu
durumun bir finansal tablo dıĢı bırakma ya da sözleĢme değiĢikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine
nakit akıĢlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi
öngörülmektedir.
KolaylaĢtırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar:
Sınıflandırma ve Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta SözleĢmeleri Standardını
uygulayan Ģirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değiĢikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı
uygulaması için zorunludur.
Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar
- DeğiĢiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve
dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma iliĢkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin
vermektedir.
- Nakit akıĢ riskinden korunma fonundaki birikmiĢ tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı
varsayılır.
- ġirketler, alternatif faiz oranı geçiĢ sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin
değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma iliĢkisi nezdinde birikmiĢ gerçeğe uygun değer
değiĢimlerini sıfırlama yoluna gidebilir.
- DeğiĢiklikler, gruplama yaklaĢımına konu olarak belirlenmiĢ kalemlerin (örneğin makro riskten
korunma stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle değiĢtirilmesine
iliĢkin muafiyet sağlamaktadır. Ġlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin korunmasına ve
sonlandırılmadan devam etmesine olanak sağlamaktadır.
- Alternatif referans faiz oranı geçiĢinde, riskten korunma iliĢkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR
reformu kaynaklı riskten korunma iliĢkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlar (Devamı)
a) 1 Ocak 2021 Tarihinden Ġtibaren Geçerli Olan Yeni Standart, DeğiĢiklik Ve Yorumlar (Devamı)
Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması
DeğiĢiklikler, Ģirketlere, riskten korunma iliĢkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileĢeni
olarak belirlendiği durumlarda, risk bileĢenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini
sağlayacağına dair geçici muafiyet getirmektedir.
İlave Açıklamalar
DeğiĢiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara iliĢkin Açıklamalar standardı kapsamında; iĢletmenin alternatif
referans faiz oranlarına geçiĢ süreci ve geçiĢten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiĢ
gerçekleĢmese de IBOR geçiĢinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu
risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değiĢikliğe yol açmıĢ ise, bu değiĢikliğin açıklanması gibi ek
dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir
Bu değiĢiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla
birlikte, Ģirketlerin geçmiĢ dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir.
Söz konusu değiĢikliğin Grup‟un konsolide finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıĢtır.
TFRS 16 DeğiĢiklikleri – Covid-19 ile Ġlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan Ġmtiyazlardaki
DeğiĢiklik
Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara
tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değiĢiklik olup olmadığını değerlendirmeleri
konusunda muafiyet tanınması amacıyla değiĢiklik yapmıĢtır. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin,
vadesi 30 Haziran 2021 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalıĢa sebep olan imtiyazları
da kapsayacak Ģekilde uzatılmasına iliĢkin değiĢiklik yapmıĢtır.
Kiracılar, yapılan bu değiĢikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değiĢikliğin Grup‟un konsolide finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıĢtır.
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31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlar (Devamı)
b) 31 Mart 2022 Tarihi Ġtibarıyla Yayınlanan Ama Yürürlüğe GirmemiĢ Ve Erken Uygulamaya
Konulmayan Standartlar
TFRS 17 – Sigorta SözleĢmeleri
KGK ġubat 2019‟da, sigorta sözleĢmeleri için muhasebeleĢtirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı
kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17‟yi yayımlamıĢtır. TFRS 17 hem sigorta
sözleĢmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin
sağlandığı dönem boyunca muhasebeleĢtirmesini sağlayan bir model getirmektedir. Gelecekteki nakit
akıĢ tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazı değiĢiklikler de hizmetlerin sağlandığı
dönem boyunca muhasebeleĢtirilmektedir. ĠĢletmeler, iskonto oranlarındaki değiĢikliklerin etkilerini kar
veya zarar ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirmeyi tercih edebilirler. Standart, katılım
özelliklerine sahip sigorta sözleĢmelerinin ölçüm ve sunumu için özel yönlendirme içermektedir. TFRS
17, 1 Ocak 2023 veya sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte
veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılatı uygulayan
iĢletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. KGK tarafından Mart 2022‟de yayımlanan
değiĢikliklere göre, TFRS 17 ilk kez uygulandığında sunulan karĢılaĢtırmalı bilgilerde yer alan finansal
varlıklar ile sigorta sözleĢmesi yükümlülükleri arasındaki muhtemel muhasebe uyumsuzluklarını
gidermek amacıyla iĢletmeler “sınıflandırmanın örtüĢtürülmesi”ne yönelik geçiĢ opsiyonuna sahiptir.
TFRS 17‟nin uygulanmasının Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
TMS 1 DeğiĢiklikleri – Yükümlülüklerin Kısa ve Uzun Vade Olarak Sınıflandırılması
Ocak 2021‟de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değiĢiklikler yapmıĢtır. 1 Ocak
2023 tarihinde veya sonrasında baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu
değiĢiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına iliĢkin kriterlere açıklamalar
getirmektedir. Yapılan değiĢiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
DeğiĢiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.
TMS 1‟de yapılan bu değiĢikliğin, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini
değerlendirmektedir.
TFRS 3 DeğiĢiklikleri – Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ĠliĢkin DeğiĢiklik
KGK, Temmuz 2020‟de Kavramsal Çerçeve‟ye yapılan atıflara iliĢkin değiĢiklik yayımlamıĢtır.
DeğiĢiklikle, UMSK tarafından UFRS 3‟de, Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve‟nin eski
bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan referanslar ile
değiĢtirilmiĢtir. Grup‟un bu değiĢiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında baĢlayan raporlama
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Bu
değiĢikliğin Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlar (Devamı)
b) 31 Mart 2022 Tarihi Ġtibarıyla Yayınlanan Ama Yürürlüğe GirmemiĢ Ve Erken Uygulamaya
Konulmayan Standartlar (Devamı)
TMS 16 DeğiĢiklikleri – Kullanım Amacına Uygun Hale Getirme
KGK, Temmuz 2020‟de TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değiĢiklik yapan “Maddi Duran
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme”değiĢikliğini yayımlamıĢtır. DeğiĢiklikle birlikte, artık
bir Ģirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin satıĢından
elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düĢülmesine izin verilmemektedir.
Bunun yerine, Ģirket bu tür satıĢ gelirlerini ve satıĢı gerçekleĢtirilen ürünlerin satıĢ maliyetleri ile birlikte
kar veya zararda muhasebeleĢtirecektir.
Söz konusu değiĢiklik, bu husustaki muhasebeleĢtirme hükümlerini açıklığa kavuĢturarak Ģeffaflığı ve
tutarlılığı artırmaktadır- özellikle, yapılan değiĢiklikle bilikte, artık varlığı kullanım amacına uygun hale
getirirken, üretilen ürünlerin satıĢından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden
düĢülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir Ģirket bu tür satıĢ gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık
kar veya zarara yansıtacaktır. Grup‟un bu değiĢiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında baĢlayan
raporlama dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin
verilmektedir. Söz konusu değiĢikliğin Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
TMS 37 DeğiĢiklikleri – Ekonomik Açıdan Dezavantajlı SözleĢmeler-SözleĢmeyi Yerine Getirme
Maliyetleri
KGK, Temmuz 2020‟de, TMS 37 KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar‟da değiĢiklik yapan
“Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleĢmeler- SözleĢmeyi yerine getirme maliyetleri” değiĢikliğini
yayımlamıĢtır. DeğiĢiklikler, bir sözleĢmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir
sözleĢmenin yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde iĢletmenin hangi maliyetleri dahil
edebileceğini belirlemiĢtir.
Grup‟un bu değiĢiklikleri 1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında baĢlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Söz konusu değiĢikliğin
Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 8 DeğiĢiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı
Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değiĢiklikler
yayınlamıĢtır. DeğiĢiklikler, muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler ile muhasebe politikalarındaki
değiĢiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, iĢletmelerin
muhasebe tahminlerini geliĢtirmek için ölçüm tekniklerini ve girdilerini nasıl kullanacaklarına açıklık
getirir. DeğiĢtirilen standart, girdideki bir değiĢikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değiĢikliğin muhasebe
tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe
tahminlerindeki değiĢiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değiĢikliğin önceki
tanımı, muhasebe tahminlerindeki değiĢikliklerin yeni bilgilerden veya yeni geliĢmelerden
kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değiĢiklikler hataların düzeltilmesi olarak
değerlendirilmemektedir.
TMS 8 için yayınlanan değiĢiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir. TMS 8‟de yapılan bu değiĢikliğin, Grup‟un konsolide finansal tabloları
üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlar (Devamı)
b) 31 Mart 2022 Tarihi Ġtibarıyla Yayınlanan Ama Yürürlüğe GirmemiĢ Ve Erken Uygulamaya
Konulmayan Standartlar (Devamı)
TMS 1 DeğiĢiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması
Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için iĢletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik
tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değiĢiklikleri
yayınlamıĢtır. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, KGK, muhasebe
politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile değiĢtirmeye karar vermiĢtir.
'Önemli' TFRS'de tanımlanmıĢ bir terimdir ve KGK‟ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük
ölçüde anlaĢılmaktadır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, iĢletmelerin hem
iĢlemlerin boyutunu, diğer olay veya koĢulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca
iĢletmenin muhasebe politikası bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler
eklenmiĢtir.
TMS 1'de yayınlanan değiĢiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir. TMS 1‟de yapılan bu değiĢikliğin, Grup‟un konsolide finansal tabloları
üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
TMS 12 DeğiĢiklikleri – Tek Bir ĠĢlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklere ĠliĢkin
ErtelenmiĢ Vergi
Ağustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebeleĢtirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece
istisnanın eĢit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan iĢlemlere uygulanmamasını
sağlayan değiĢiklikler yayınlamıĢtır. DeğiĢiklikler, bir yükümlülüğe iliĢkin yapılan ödemelerin vergisel
açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleĢtirilen
yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileĢenine (ve faiz giderine) vergi amacıyla
iliĢkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi
olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara
alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir.
TMS 12'ye yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir. TMS 12‟de yapılan bu değiĢikliğin, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerindeki
muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS 10 ve TMS 28 DeğiĢiklikleri: Yatırımcı ĠĢletmenin ĠĢtirak veya ĠĢ Ortaklığına Yaptığı Varlık
SatıĢları veya Katkıları
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araĢtırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiĢtirilmek
üzere, Mart 2017‟de TFRS 10 ve TMS 28‟de yapılan söz konusu değiĢikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiĢtir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Grup söz konusu
değiĢikliğin konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlar (Devamı)
b) 31 Mart 2022 Tarihi Ġtibarıyla Yayınlanan Ama Yürürlüğe GirmemiĢ Ve Erken Uygulamaya
Konulmayan Standartlar (Devamı)
Yıllık ĠyileĢtirmeler -2018-2020 Dönemi- TFRS’deki ĠyileĢtirmeler
Yürürlükteki standartlar için yayımlanan “TFRS‟de Yıllık ĠyileĢtirmeler / 2018-2020 Dönemi” aĢağıda
sunulmuĢtur. Bu değiĢiklikler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin
verilmektedir. TFRS‟lerdeki bu değiĢikliklerin uygulanmasının, Grup‟un konsolide finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Bu değiĢiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra TFRS„leri uygulamaya baĢlaması
durumunda TFRS 1'in uygulamasını kolaylaĢtırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan daha
sonra TFRS„leri uygulamaya baĢlaması durumunda TFRS D16(a) paragrafındaki muafiyetten
yararlanmak suretiyle tüm yabancı para iĢlemler için birikmiĢ yabancı para çevrim farklarını, ana
ortaklığın TFRS‟ye geçiĢ tarihine göre ana ortaklığın finansal tablolarına dahil edilen tutarlar üzerinden
ölçmeyi seçebilir. Bu değiĢiklikle birlikte, bağlı ortaklıklar için bu isteğe bağlı bu muafiyetin uygulanması
suretiyle i) gereksiz maliyetleri düĢürmeyi ve ii) benzer eĢ anlı muhasebe kayıtlarının tutulması
ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak TFRS‟ye geçiĢi kolaylaĢtıracaktır.
TFRS 9- Finansal Araçlar
Bu değiĢiklik, alınan ücretlerin bu iĢlemler için ödenen ücretler düĢülerek net tutar üzerinden
belirlenmesinde, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile bunlar arasında
veya bunlar adına karĢılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa kavuĢturmaktadır.
TMS 41- Tarımsal Faaliyetler
Bu değiĢiklik, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergiler için yapılan ödemelerin dikkate
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmak suretiyle, TMS 41'deki gerçeğe uygun değer ölçüm
hükümlerinin TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü'nde gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde
dikkate alınması öngörülen iĢlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiĢtir. Bu değiĢiklik, uygun olan
durumlarda, TFRS 13‟ün kullanılmasına yönelik esneklik sağlamaktadır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.7 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değiĢiklikleri, Ģayet varsa,
geçiĢ hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiĢ
hükmünün yer almadığı değiĢiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değiĢiklikler
veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin
ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı
dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.
Grup, 31 Arl 2021 tarihli konsolide finansal tabloları gözden geçirmiĢ ve yatırım amaçlı gayrimenkuller
üzerinde bulunan değer artıĢ tutarının, yapı ruhsatı olmayan binalara ait kısmını kayıtlardan çıkarmıĢ ve
31 Arl 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosunu TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar Standardı‟na uygun olarak yenidendüzenlemiĢtir.
2.8 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans eğitilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup‟un cari dönem
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.9 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
a) Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit iĢletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı, nakit benzeri ise tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen
kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değer kaybetme riski önemsiz olan yatırımları ifade etmektedir.
Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer
amaçlarla kullanılmayan varlıklardır.
b) Ticari Alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢan Grup kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değerlendirilmiĢtir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmiĢtir.
Grup‟un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan
ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
c) Hasılat
Grup, taahhüt edilmiĢ bir mal veya hizmeti müĢterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine
getirdiğinde veya getirdikçe hasılatı konsolide finansal tablolarına kaydeder. Bir varlığın kontrolü
müĢterinin eline geçtiğinde (veya geçtikçe) varlık devredilmiĢ olur.
Grup, TFRS 15 “MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat Standardı” doğrultusunda
muhasebeleĢtirilmesinde aĢağıda yer alan beĢ aĢamalı modeli kullanmaktadır.

hasılatın

(a) MüĢteriler ile sözleĢmelerin belirlenmesi
(b) SözleĢmedeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi
(c) SözleĢmedeki iĢlem fiyatının saptanması
(d) ĠĢlem fiyatının sözleĢmedeki performans yükümlülüklerine bölüĢtürülmesi
(e) Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleĢtirilmesi
Bu modele göre öncelikle müĢterilerle yapılan her bir sözleĢmede taahhüt edilen mal veya hizmetler
değerlendirilmekte ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü ayrı
bir edim yükümlülüğü olarak belirlenmektedir. Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zamana yayılı
olarak mı yoksa belirli bir anda mı yerine getirileceği tespit edilmektedir. Grup, bir mal veya hizmetin
kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satıĢlara iliĢkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı
olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik
ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak konsolide finansal tablolara alır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.9 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
d) Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenmiĢtir. Net gerçekleĢebilir
değer, iĢin normal akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı
gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların
maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüĢtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, ağırlıklı ortalama
yöntemi ile belirlenir.
e) Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar, rayiç bedelleri ile gösterilen arsa ve binalar dıĢında 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap
edilen kalemler için TL‟nin 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiĢ elde etme
maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri
üzerinden, birikmiĢ amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan
değerleri ile mali tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, enflasyona göre düzeltilmiĢ tutarlar üzerinden
ve aĢağıda belirtilen maddi varlıkların ekonomik faydalı ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal
amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsalar, ekonomik faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul
edildiğinden amortismana tabi tutulmamıĢlardır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri
aĢağıda belirtilmiĢtir:
Yıllar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
10-25
Binalar
50
Makine tesis ve cihazlar
10
TaĢıtlar
4-10
DöĢeme ve demirbaĢlar
4-10
Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili varlığın net satıĢ fiyatı ya da kullanımdaki
değerinin yüksek olanıdır. Net satıĢ fiyatı, varlığın makul değerinden satıĢı gerçekleĢtirmek için
katlanılacak maliyetlerin düĢülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın
kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi
itibariyle indirgenmiĢ tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluĢan kar veya zarar, düzeltilmiĢ tutarlar ile tahsil olunan
tutarların karĢılaĢtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Maddi varlıkların bakım ve onarım giderleri normal Ģartlarda gider yazılmaktadır. Ancak, istisnai
durumlarda, eğer bakım ve onarım varlıklarda geniĢletme veya önemli ölçüde geliĢtirme ile sonuçlanırsa
söz konusu maliyetler aktifleĢtirilebilir ve iliĢkilendirildiği maddi varlığın kalan faydalı ömrü üzerinden
amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıklar Grup‟un arazileri, ve binaları Grup‟tan bağımsız bir değerleme kuruluĢu tarafından
22 Ocak 2021 tarihinde hazırlanan değerleme raporları esas alınarak yeniden değerlenmiĢtir (Not 14).
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2.9 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
f) Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılımlarını lisanslarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Söz konusu maddi olmayan varlıkların tahmin edilen
faydalı ömürleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
Yıllar
Bilgisayar yazılımları
4-10
Değer düĢüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir
değerine indirilir.
g) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
Grup, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı
tahmin edilir. Eğer sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri,
kullanım veya satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düĢüklüğü meydana gelmiĢtir.
Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıĢ fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur.
Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde
edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düĢüklüğü kayıpları kar
veya zarar tablosunda muhasebeleĢtirilir.
h) Banka kredileri
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle
kaydedilir. Krediler, iskonto edilmiĢ değer ile ilk kayda alınan değer arasındaki farkın önemli olması
durumunda, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değeri üzerinden belirtilir. ĠĢlem
masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet değeri arasındaki fark, kar veya zarar
tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan
finansman maliyeti, oluĢtuğunda kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
i) Kiralama ĠĢlemleri
Kiracı olarak
Eğer bir sözleĢme, sözleĢmede tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını, belirli bir süre için
ve belirli bir bedel karĢılığında devredilmesi halini düzenliyorsa, bu sözleĢmenin bir kiralama sözleĢmesi
niteliği taĢıdığı ya da bir kiralama iĢlemini içerdiği kabul edilir. ġirket, bir sözleĢmenin baĢlangıcında,
sözleĢmenin kiralama sözleĢmesi niteliği taĢıyıp taĢımadığını ya da kiralama iĢlemi içerip içermediğini
değerlendirir.
ġirket baĢlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi olan ve bir satın alma
opsiyonu olmayan varlıklar için kısa vadeli kiralama kayıt muafiyetini uygulamaktadır. Kısa vadeli
kiralama sözleĢmeleri ve düĢük değerli varlıkların kiralama sözleĢmeleri, kiralama süresi boyunca
doğrusal yönteme göre gider olarak kaydedilmektedir.
Kiralayan olarak
Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklardan kaynaklı kira gelirleri kiralama dönemi süresince,
doğrusal yöntem ile kar zarar tablosuna yansıtılır.
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j) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde yada tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya iĢlerin normal seyri
esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer artıĢ kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla
(sahibi veya finansal kiralama sözleĢmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan arsa veya bina ya da
binanın bir kısmı veya her ikisi yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır.
Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların iĢletmeye giriĢinin
muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilir olması
durumunda bir varlık olarak muhasebeleĢtirilir.
Grup yatırım amaçlı gayrimenkulleri maliyet değeri ile takip etmektedir. Maliyet değeri; bir varlığın
edinimi veya inĢa edilmesi sırasında ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar dıĢındaki
diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk
muhasebeleĢtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.
k) KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar
KarĢılıklar, Grup‟un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiĢten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğünün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkıĢının gerçekleĢmesinin kuvvetle muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda
güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleĢtirilmektedir. Birden fazla sayıda benzer
yükümlülüğün bulunduğu durumlarda, gerekli olabilecek ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkıĢ
olasılığı aynı nitelikteki yükümlülüklerin tamamı dikkate alınarak değerlendirilir. Aynı nitelikte bulunan
yükümlülüklerden herhangi bir tanesine iliĢkin kaynak çıkıĢı ihtimali az bile olsa karĢılık ayrılmaktadır.
Gelecekteki operasyonel zararlarla ilgili olarak karĢılık ayrılmamaktadır. Paranın zaman değerinin
etkisinin önemli olduğu durumlarda, karĢılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması
beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir.
Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar
GeçmiĢteki olaylardan kaynaklanan ve gerçekleĢmesi gelecekte Grup‟un tamamıyla kontrolünde
olmayan, bir veya birden fazla olayın olması veya olmaması durumuna bağlı olan olası varlık ve
yükümlülükler, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükler olarak kabul edilmektedir.
Grup, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükleri kayıtlarına yansıtmamaktadır. ġarta bağlı yükümlülükler, ilgili
bir ekonomik fayda çıkıĢı olasılığı uzak olmadığı sürece, Ģarta bağlı varlıklar ise ancak ekonomik
faydaların giriĢi kuvvetle muhtemel ise mali tablo dipnotlarında açıklanmıĢtır.
l) Borçlanma maliyetleri
Özellikli varlığın elde edilmesi, inĢaası veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen borçlanma
maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleĢtirilir. Diğer borçlanma
maliyetleri oluĢtukları dönemde gider olarak muhasebeleĢtirilir.
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m) ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
Tanımlanmış fayda planı
Grup, Türkiye‟deki iĢ kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iĢten
ayrılan veya istifa ve kötü davranıĢ dıĢındaki nedenlerle iĢine son verilen personele belirli miktarda kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Grup, iliĢikteki konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı karĢılığını çalıĢanların
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.
Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar konsolide diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.
Tanımlanmış katkı planı
ġirket, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Kurumu‟na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir.
ġirket‟in, bu primleri ödediği sürece baĢka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri
dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
n) Kur DeğiĢiminin Etkileri
Dönem içinde gerçekleĢen dövizli iĢlemler, iĢlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden Türk
Lirası‟na çevrilmiĢtir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz
kurları üzerinden değerlenmiĢtir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin değerlemelerinden
doğan kur kazancı veya zararları, kar/zarar tablosuna yansıtılmıĢtır.
o) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
ErtelenmiĢ vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. ErtelenmiĢ vergi, aktif ve
pasiflerin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi bazı arasındaki geçici farkların vergi etkisi
dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi alacağı ve yükümlülüğü, aktif ve pasif kalemlerin vergi ve defter değerleri arasındaki
farklardan doğan vergi (gelecekte indirilebilecek veya vergilendirilebilir geçici farklar) oluĢmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi alacağı ve yükümlülüğü zamanlama farklarının kullanılabileceği düĢünülen zamana
bakılmaksızın kayıtlara alınmaktadır.
Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye‟de yerleĢik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında kalanlara yapılan temettü
ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj
uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup edilemez.
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p) Hisse BaĢına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablolarında belirtilen hisse baĢına kazanç, net karın, raporlama dönemleri
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisse adedinin ağırlıklı ortalaması
hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem baĢı itibariyle de geçerli olduğu kabul edilir.
r) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları
halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır.
s) Nakit AkıĢ Tablosu
Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin nakit akıĢları iĢletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. ĠĢletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıĢları, Grup‟un
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları,
Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği
nakit akıĢlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akıĢları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde
kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit
ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve
vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
t) ĠliĢkili Taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup
baĢkanları, genel müdür yardımcıları, baĢkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan Ģirketler ile
konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iĢtirakler “iliĢkili taraflar” olarak kabul edilmiĢlerdir
(Dipnot 5).
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.10 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Varsayımları
Varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri aĢağıdaki
gibidir:
Alacak/Borç iskontosu:
Ticari alacak ve borçların etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiĢ maliyetinin hesaplanmasında alacak ve
borçlara iliĢkin mevcut verilere göre beklenen tahsil ve ödeme vadeleri dikkate alınmıĢtır.
Faydalı ömür:
Maddi ve maddi olmayan varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi
tutulmuĢtur.
Kıdem tazminatı:
Kıdem tazminatı karĢılığı, personel devir hızı oranı geçmiĢ yıl tecrübeleri ve beklentiler doğrultusunda
devir hızı hesaplanarak bilanço tarihindeki değerine indirgenmiĢtir.
Şüpheli alacak karşılığı:
Grup yönetimi vadesi geçmiĢ ve tahsilat riski taĢıyan alacaklar ile dava ve icra aĢamasındaki alacaklar
için karĢılık ayırmaktadır.
Dava karşılığı:
Dava karĢılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak
olan sonuçlar Grup hukuk müĢavirlerinin görüĢleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Grup yönetimi
elindeki verileri kullanarak karĢılık ayrılmaktadır.
Arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri:
ġirket maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerlemesi için uzman çalıĢmalarından yararlanmaktadır.
Kullanılan tahminler ilgili muhasebe politikalarında veya dipnotlarda gösterilmektedir.
NOT 3 – ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ
ġirket daha önce tam konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleĢtirdiği Birkokoyunlu Halı A.ġ.
(Birkokoyunlu Halı) Türk Ticaret Kanunu‟nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 18.,19. ve 20‟nci
maddeleri uyarınca birleĢmiĢtir. BirleĢme iĢlemi 18 Ocak 2010 tarihinde Birko BirleĢik Koyunlulular
Mensucat Sanayi ve Ticaret A.ġ. bünyesinde gerçekleĢmiĢtir. Bu tarih itibariyle Birkokoyunlu Halı‟nın
tüzel kiĢiliği kalmamıĢtır. BirleĢme ile iktisap edilen varlıkların değeri ile bu varlıkların maliyet bedeli
arasındaki fark özkaynaklar altında muhasebeleĢtirilmiĢtir.
NOT 4 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir coğrafi veya endüstriyel bölümdür.
Coğrafi bölümler, Grup‟un belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda
açısından baĢka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip
bölümleridir. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliĢkili mal veya hizmet
grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Grup‟un diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip
bölümleridir.
31 Mart 2022 tarihi itibariyle Grup‟un bölümlere göre raporlaması bulunmamaktadır, hasılat ve
maliyetler halı satıĢından oluĢmaktadır.
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NOT 5 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF ĠġLEMLERĠ
a) ĠliĢkili Taraf Bakiyeleri
Grup‟un 31 Mart 2022 itibarıyla iliĢkili taraflardan alacakları aĢağıdakigibidir;
ĠliĢkili taraflardan alacaklar
Ortaklardan alacaklar (1)

31 Mart 2022
662.232
--

31 Arl 2021
210.358
210.358

Grup‟un 31 Mart 2022 ve 31 Arl 2021 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflara borç bakiyeleri aĢağıdakigibidir;
ĠliĢkili taraflara diğer borçlar
Ortaklara borçlar (1)
Diğer (**)

31 Mart 2022
31 Arl 2021
404.334
1.672.008
104.236
104.666
508.570
1.776.244
(**) Grup‟un önceki yıllarda dağıttığı temettü ödemelerinden kalan, bilanço tarihleri itibariyle henüz
hissedarlar tarafından alınmamıĢ tutarlardan oluĢmaktadır.
b) ĠliĢkili Taraflara Yapılan ĠĢlemler
01.Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında iliĢkili taraf iĢlemi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2021
ġirket Ortakları(1)

Halı satıĢları
27.492
27.492

Kira gelirleri
---

Diğer gelirler
---

Grup‟un 31 Mart 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan alıĢları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
Adat gideri
105.342
-105.342
(*) Yıkama ve boyama hizmeti alımından oluĢmaktadır.
ġirket Ortakları (1)
Selvi Halı Ltd. ġti. (2)

(1) ġahıs
(2) ġahıs

ortaklar
ortakların hissedar olduğu Ģirketler

NOT 5 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF ĠġLEMLERĠ (Devamı)
c) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
Üst düzey idari personel, Grup‟un genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden oluĢmaktadır.
31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme
tutarı 508.291 TL (31 Arl 2021: 613.510 TL)‟dir.
NOT 6 – NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
Grup‟un 31 Mart 2022 ve 31 Arl 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aĢağıdakigibidir;
31 Mart 2022
31 Arl 2021
Kasa
554.626
69.188
Bankalar
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- Vadesiz mevduat

39.315
593.941

43.717
112.905

NOT 7 – BORÇLANMALAR
Grup‟un 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
borçlanmaları aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2022
31 Aralık 2021
Oran (%) Döviz tutarı
Tutar
Oran (%) Döviz tutarı
Tutar
TL %22-%26
17.972.655 17.972.655
%22-%26 19.004.372
19.004.372
19.004.372
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla uzun vadeli borçlanmaları aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2022
Oran (%) Döviz tutarı
TL

%22-%26

Tutar

10.829.085 10.829.085
11.464.808

31 Aralık 2021
Döviz
Oran (%)
tutarı
%22-%26 10.829.085

Borçlanmalar için verilen kefalet, ipotek vb. Teminatlar Not 13‟te açıklanmıĢtır.

Tutar
10.829.085
10.829.085

T
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NOT 8 – TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Grup‟un 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ticari alacakları aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2022
Ticari alacaklar
Alınan çekler ve senetler
Diğer ticari alacaklar
Tahsili Ģüpheli ticari alacaklar
ErtelenmiĢ finansman geliri (-)
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-)

31 Aralık 2021

3.998.246
23.655.251
-12.574.021
40.227.518

24.210.350
2.037.742
-12.574.021
38.822.113
(1.717.341)
(12.574.021)

(12.574.021)

27.653.497
24.530.751
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla Ģüpheli alacaklar hareket tablosu aĢağıdaki gibidir;
31 Mart 2022
Dönem baĢı karĢılık tutarı
Dönem içinde ayrılan/iptal edilen karĢılık, net

31 Aralık 2021

12.574.021
-

12.537.935
36.086

12.574.021

12.574.021

Grup‟un 31 Aralık 2022 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla ticari borçları aĢağıdaki gibidir:

Satıcılar
Borç senetleri
ErtelenmiĢ finansman gideri (-)

31Mart 2022

31 Aralık 2021

11.032.020
29.676.423

36.997.195
350.000
(3.500.305)
33.846.890

40.708.443
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NOT 9 – DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacakları aĢağıdakigibidir:
ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar (Not 5)
Diğer alacaklar

31 Mart 2022
666.232
-666.232

31 Aralık 2021
210.358 -210.358

Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer borçları aĢağıdaki gibidir:

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar
Diğer borçlar

31 Mart 2021
2.134.551
2.134.551

31 Aralık 2021
1.776.244
11.161
1.787.405

NOT 10 – STOKLAR
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla stokları aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
31 Aralık 2021
Hammadde stoklar
4.560.368
366.592
Yarı mamul stokları
--Mamul stokları
5.658.396
-Ticari mallar
28.138.045
28.138.045
Diğer stoklar
123.149
397.328
Stok değer düĢüklüğü (-)
--38.479.958

28.901.965

Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla stok değer düĢüklüğü hareket tablosu
aĢağıdaki gibidir;
Dönem baĢı karĢılık tutarı
Dönem içinde ayrılan/(iptal edilen), net

31 Mart 2022
730.466
-730.466

31 Aralık 2021
730.466
(730.466)
730.466
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NOT 11 – PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER

Kısa vadeli peĢin ödenmiĢ giderler
Verilen sipariĢ avansları
Gelecek aylara ait giderler
ĠĢ avansları

Kısa vadeli ertelenmiĢ gelirler
Alınan sipariĢ avansları
Gelecek aylara ait kira gelirleri

31 Mart 2022

31 Aralık 2021

1.310.077
491.964
165.938
1.968.677
31 Mart 2022

8.893.432
-158.439
9.051.871
31 Aralık 2021

70.336
-70.336

1.453.608
-1.453.608

NOT 12 – YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER

Maliyet
Araziler ve arsalar (*)
Fabrika bina ve yapıları (**)
BirikmiĢ amortisman
Fabrika bina ve yapıları

1 Ocak 2022

GiriĢ

68.875.000
41.113.471
109.988.471

----

(25.588.471)
(25.588.471)

31 Amart 2022
68.875.000
41.113.471
109.988.471
(26.928.496)
(26.928.496)

Net kayıtlı değer
84.400.000
83.059.975
(*) Grup‟un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla arazi ve arsalarının maliyet değeri 4.415.845 TL tutarındadır.
(**) Fabrika bina ve yapılarının 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maliyet değeri 20.264.249 TL tutarında
olup, birikmiĢ amortisman tutarı 12.813.644 TL tutarındadır.

Maliyet
Araziler ve arsalar
Fabrika bina ve yapıları
BirikmiĢ amortisman
Fabrika bina ve yapıları
Net kayıtlı değer

1 Ocak 2020

Transfer

----

68.875.000
41.113.471
109.988.471

68.875.000
41.113.471
109.988.471

---

(25.588.471)
(25.588.471)

(25.588.471)
(25.588.471)

--

31 Mart 2022

83.059.175

Grup, Niğde ili 458 parselde bulunan araziler, fabrika bina ve yapıları ile 455 parselde, üzerinde yapı
bulunmayan arazilerini yatırım amaçlı gayrimenkuler olarak sınıflandırmıĢtır..

28

BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ.
31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 13 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR
Grup‟un maddi duran varlıklarının 01 Ocak 2022 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla dönem
içerisindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir;
Cari Dönem
1 Ocak 2022
Maliyet
Araziler ve arsalar
2.062.000
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
275.000
Binalar
19.885.353
Makine, tesis ve cihazlar
12.422.857
TaĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
626.097
35.271.307
BirikmiĢ amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (27.500) -Binalar
(2.882.861)
Makine, tesis ve cihazlar
(12.438.039)
TaĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
(571.376)
(15.919.776)
Net kayıtlı değer

Ġlaveler

ÇıkıĢlar Değerleme

----

----

---

--

--

Transferler 31 Mart 2022

--------

--------

2.062.000
275.000
19.885.353
12.422.857
-626.097
35.271.307

---(27.500)
---(2.882.861)
--------------------------------------------------- (12.438.039)
------(571.376)
--(15.919.776)

19.351.531

19.351.531

(*) Grup, Niğde ili 458 parselde bulunan arazileri, fabrika bina ve yapıları ile 455 parselde bulunan arazilerininin
üzerinde yapı bulunmayan kısımlarını yatırım amaçlı gayrimenkuler olarak sınıflandırmıĢtır.

Grup‟un arazileri ve binaları SPK tarafından yetki verilen bağımsız bir kuruluĢ tarafından 22 Ocak 2021
tarihinde hazırlanan değerleme raporları esas alınarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yeniden
değerlemiĢtir. Değerlemeler maliyet yaklaĢımı üzerinden yapılmıĢtır. ErtelenmiĢ vergisi etkisinden
arındırıldıktan sonra kalan net tutar yeniden değerleme artıĢı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilip
Özkaynaklar içinde değer artıĢ fonları hesabına yansıtılmıĢtır.
Grup‟un gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen arsa ve binalarının gerçeğe uygun değerleri, gözlemlenebilir piyasa
girdilerini içermeyen değerleme tekniklerini içeren üçüncü seviyede yer almaktadır

NOT 13 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Grup‟un sahip olduğu arazi ve arsaların, yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve binaların tarihi maliyet esasına
göre değerlenmiĢ olması durumundaki net defter değerlerine aĢağıda yer verilmiĢtir:
31 mart 2022
Araziler ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar

Maliyet Değeri BirikmiĢ Amortisman
----4.008.237
(1.193.770)

Net Defter Değeri
--2.814.467

Grup 455 parselde bulunan arazi ve arsalarını yatırım teĢvik belgesi kapsamında bedelsiz olarak almıĢtır.
31 Aralık 2021
Araziler ve arsalar(*)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri(*)
Binalar(*)

Maliyet Değeri BirikmiĢ Amortisman
4.415.845
-373.725
(317.384)
23.898.761
(13.210.705)

Net Defter Değeri
4.415.845
56.341
10.688.056

(*) Grup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maliyet değeri 4.415.845 TL olan araziler ve arsalarını, 373.725
TL olan yeraltı ve yerüstü düzenlerini ve 19.890.524 TL olan binalarını yatırım amaçlı Gayrimenkul olarak
sınıflandırmıĢtır.
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Maddi duran varlıklar üzerindeki ipoteklere iliĢkin bilgi Not 15‟te detaylı olarak sunulmuĢtur.
NOT 14 – MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlık
Bilgisayar yazılımları
BirikmiĢ itfa payları (-)
Maddi Olmayan Varlıklar, Net

GiriĢler
1 Ocak 2022
181.380
(114.022)
67.358

ÇıkıĢlar
---

31 MART 2022
181.380
(114.022)
67.358

NOT 15 – DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI
31. Mart 2022 tarihi itibariyle teĢvik geliri bulunmamaktadır.(31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 416.873 TL
SGK teĢvik geliri elde etmiĢtir.)
NOT 16 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla karĢılıklar, koĢullu varlıklar ve
yükümlülükler detayı aĢağıdaki gibidir:
16.1 Dava ve Ġhtilaflar
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmıĢ ve devam eden 21 adet belirsiz tutarlı iĢ ve tazminat
davaları ile 114 adet ve 27.418.232 TL tutarında icra takibi bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 159.740 TL
iĢ ve tazminat davası). Grup aleyhine açılan iĢ ve tazminat davaları için 159.740 TL tutarında karĢılık
ayırmıĢtır.
Dava karĢılığı hareket tablosu aĢağıda yer almaktadır;
31 Aralık 2021

31 Mart 2022
AçılıĢ bakiyesi
Dönem içi ayrılan karĢılık
Dönem sonu karĢılık tutarı

159.740
-159.740

159.740
159.740

31 Mart 2021 tarihi itibariyle Grup tarafından açılmıĢ 1.554.161 TL tutarında alacak davalarıbulunmaktadır
16.2 Verilen/alınan teminat ve kefaletler:
31 mart 2022 tarihleri itibariyle Grup‟un verilen teminat/rehin/ipotek pozisyonuna iliĢkintabloları aĢağıdaki gibidir:
Grup tarafından verilen TRĠ’ler
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢilerin
borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup ġirketleri
lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine vermiĢ
olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

31 Mart 2022

31 Aralık 2021

118.236.601

118.236.601

21.109

21.109

--

--

--

--

--

--

-118.257.710

-118.257.710
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NOT 16 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
16.2 Verilen/alınan teminat ve kefaletler (Devamı)
Verilen teminat/rehin/ipoteklerin detayı aĢağıdaki gibidir;
Cinsi
Ġpotek ve kefalet senetleri
ġerh
Teminat mektubu ve senedi

Kime Verildiği

Döviz Cinsi

Banka
Kamu haczi
Banka

TRL
TRL
TRL

31 Mart 2022
100.475.000
16.123.798
1.658.912
118.257.710

31 Aralık 2021
100.475.000
16.123.798
1.658.912
118.257.710

31 Mart 2021 tarihleri itibariyle Grup‟un alınan teminat/rehin/ipotek detayı aĢağıdaki gibidir:
Kimden Alındığı
31 mart 2022
Ġpotekler
MüĢteriler
8.391.000
Teminat, kefâlet ve hisse senetleri
MüĢteriler
2.300.000
10.691.000
NOT 17 – TAAHHÜTLER
a) Verilen Banka Teminat Mektupları Ve Garantiler
31 mart 2022 tarihi itibariyle, Grup‟un, mahkemelere, muhtelif özel Ģirketlere ve muhtelif kamu
kuruluĢlarına verdiği 465.579 TL tutarında banka teminat mektubu bulunmaktadır.
b) Satınalım Taahhütleri
31 Mart 2022 tarihleri itibariyle Grup Niğde Organize Sanayi Bölgesi‟ne doğalgaz alım taahhüttü
(1.385.000 SM3) dıĢında satın alım taahhüdü bulunmamaktadır.
NOT 18 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 mart 2022
0
0
0

31 Aralık 2021
1.062.460
574.171
1.636.631

b) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli KarĢılıklar
31 mart 2022
Kıdem tazminatı karĢılığı
7.290.279
Ücretli izin karĢılığı
0
7.290.279

31 Aralık 2021
4.007.096
175.306
4.182.402

Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ve vergileri

NOT 18 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
b) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli KarĢılıklar (Devamı)
Kıdem tazminatı karĢılığı
Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümleri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak Ģekilde iĢ
sözleĢmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değiĢik 60‟ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem
tazminatını alarak iĢten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Emeklilik öncesi hizmet Ģartlarıyla ilgili bazı geçiĢ karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde
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değiĢtirilmesi ile Kanun‟dan çıkarılmıĢtır.
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 10.849 TL (31 Aralık 2021: 8.285 TL)
tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karĢılığı, ġirket‟in, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“ÇalıĢanlara Sağlanan
Faydalar”), Ģirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliĢtirilmesini öngörür.
NOT 19 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV

31 mart 2022
13.768
13.768

31 Aralık 2021
4.384
4.384

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31 mart 2022
31 Aralık 2021
2.246.877
821.853
3.758.614
4.541.022
12.661
6.005.491
5.375.536

Diğer uzun vadeli yükümlülükler
7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında borçlar

31 mart 2022
5.802.399
5.802.399
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NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ġirket‟in ödenmiĢ sermayesi 120.000.000 TL (31 Aralık 2020:
120.000.000 TL) tutarında ve tamamı ödenmiĢ olup nominal hisse değeri 1 KuruĢ olan 12.000.000.000
adet (31 Aralık 2020: 12.000.000.000 adet) hisseden oluĢmaktadır. ġirket‟in kayıtlı sermaye sisteminden
çıkartılmıĢtır (Not 32).
ġirket 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 60.000.000.- TL olan çıkarılmıĢ sermayesinin, %100
bedelli artırılarak 120.000.000. - TL 'ye çıkarılması ve tamamı nakden artırılan 60.000.000 TL sermayeyi
temsil eden paylar için ortaklara %100 oranında ve 52 kuruĢ fiyatla rüçhan hakkı kullandırılması ve
satılmayan payların rüçhan hakkı fiyatından aĢağı olmamak üzere BIST‟ te halka arzı için izahname
düzenlenerek onay için 13 Ocak 2017 tarihinde SPK‟ya baĢvurulmuĢtur.
Ġzahname SPK tarafından 21 Nisan 2017 tarihinde onaylanmıĢtır. 15 gün süreyle (15-29 Mayıs 2017)
tarihleri arasında rüçhan hakkı kullandırılmıĢ ve 1-2 Haziran tarihlerinde de kullanılmayan paylar halka
arz edilmiĢ olup, toplamda 17.288.314,13.-TL tutarındaki nominal pay kullanılmıĢ ve kalan
42.711.685,87.-TL tutarındaki nominal pay iptal edilmiĢ ve Ģirketin ödenmiĢ sermayesi 77.288.314,13.TL‟ye yükselmiĢtir.
Bu satıĢtan kalan 42.711.685,87.-TL nominal payın halka arz yöntemiyle satıĢı için 23 ġubat 2018
tarihinde SPK‟ya baĢvurulmuĢ olup, Ġzahname 16 Nisan 2018 tarihinde onaylanmıĢtır. Paylar 41 Kr.
fiyattan (16 Mayıs – 16 Temmuz 2018) rüçhan hakkı kullandırılmıĢ ve kalan paylar 30-31 Temmuz 2018
tarihlerinde halka arz edildikten sonra satılmayan 4.007.274,106 adet pay yönetim kurulu üyeleri
Zekeriya GÜNEYKAYA, Kemal SELVĠ, Yakup AYDOĞAN ve bağımsız üye Vedat KÂRCI tarafından
SPK‟ya verilen taahhütleri kapsamında ¼ oranında satın alınmıĢtır.
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NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
ÖdenmiĢ sermaye
Diğer
ÖdenmiĢ sermaye

31 mart 2022
31 Aralık 2021
Pay yüzdesi (%)
Pay tutarı
Pay yüzdesi (%) Pay tutarı
--100
120.000.000
100
120.000.000
100
120.000.000
100 120.000.000

Geri alınan paylar (*)

--

20.000

Toplam
120.000.000
119.980.000
(*) 24 Aralık 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanan ortaktan alınan
20.000 adet nominal değerli hisse senedinden oluĢmaktadır. 2021 yılı içerisinde satılmıĢtır.
31 mart 2022 tarihi itibarıyla ġirket‟in %5‟ten fazla paya sahip ortağı bulunmamaktadır.
Grup‟un sermaye düzeltmesi olumlu farkları aĢağıdaki gibidir:
31 mart 2022
Sermaye düzeltmesi farkları

30.493.682
30.493.682

31 Aralık 2021
30.493.682
30.493.682

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
Türk Ticaret Kanunu‟na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin%20‟sine
ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ
sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ
sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında
herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir.
Halka açık Ģirketler, kar payı dağıtımlarını SPK‟nın 1 ġubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
II19.1 No‟lu “Kar Payı Tebliği”ne göre yaparlar.
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
Özel fonlar

31 mart 2022
2.578.009
7.209.106
9.787.115

31 Aralık 2021
2.578.009
7.209.106
9.787.115

NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
KarĢılıklı iĢtirak sermaye düzeltmesi
Koyunlu Tekstil A.ġ. halka arzda ġirket ana ortaklık paylarına karĢılıklı iĢtirak etmiĢtir. 5.982.938 adet
Birko hisse senedini almıĢtır. ġirket 2020 yılı içerinde sahibi olduğu hisselerin 5.802.462 adedini
satmıĢtır. Geriye kalan 1.804.76 adedini 2021 yılı içerisinde satmıĢtır.
31 mart 2022
31 Aralık 2021
ġirket sermayesi
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.ġ.'nin sahip olduğu
hisselerin nominal tutarı (-)

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000
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Yenidenaksi
değerleme
ölçümTürk
ve kazançları

31 mart 2022
Arsa ve binaların yeniden değerleme farkları
91.831.153
Vergi oranı değiĢimi etkisi
-TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.831.153

31 Aralık 2021
93.161.383
(1.330.230)
91.831.153

Yeniden değerleme farkları ilgili kıymetlerin satıĢı sonrası geçmiĢ yıllar karlarına aktarılacaktır.
Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıĢı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve
konsolide finansal durum tablosunun özsermaye hesap grubunda, "kontrol gücü olmayan paylar" hesap
grubu adıyla gösterilir.
Kar dağıtımı
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari
bir dağıtım oranı tespit edilmemiĢtir. ġirketler esas sözleĢmelerinde veya kar dağıtım politikalarında
belirlenen Ģekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eĢit veya farklı tutarlı taksitler halinde
ödenebilecektir ve finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
TTK‟ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleĢmede veya kar dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalıĢanlarına ve pay sahibi dıĢındaki
kiĢilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden
ödenmedikçe bu kiĢilere kardan pay dağıtılamaz.
Grup‟un geçmiĢ yıl zararları aĢağıdaki gibidir:
31 mart 2022
GeçmiĢ yıllar zararı

(134.530.438)

31 Aralık 2021
(134.530.438)
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NOT 21 – HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022 dönemleri itibarıyla satıĢ gelirleri ile ilgili detaylar aĢağıdaki
gibidir:
1 Ocak –
1 Ocak –
Hasılat
31 Aralık 2021
31 mart 2022
Zamanın belli bir anında
Yurtiçi satıĢlar
7.999.881
69.046.873
YurtdıĢı satıĢlar
--Diğer SatıĢlar
--SatıĢtan iadeleri (-)
(1.495.750)
(1.347.419)
SatıĢ iskontoları (-)
(11.140)
(3.799.605))
6.492.992

63.899.849

Grup‟un 31 Aralık 2021 ve 2020 dönemleri itibarıyla satıĢların maliyetleri ile ilgili detaylar aĢağıdaki
gibidir:
1 Ocak –
1 Ocak –
SatıĢların maliyeti
31 Aralık 2022
31 mart 2021
Satılan mamul maliyeti
Diğer satıĢların maliyeti

(6.676.443)
(1.257.557)

(43.626.850)
(561.757)

(7.934.234)

(44.188.607)

NOT 22 – NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER

Hammadde malzeme giderleri
Personele sağlanan menfaatler
Amortisman giderleri
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Enerji giderleri
Pazarlama ve reklam giderleri
Yönetim kurulu ve genel kurul giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Kira giderleri
Diğer giderler

1 Ocak –
31 Mart 2022
4.538.320
2.344.613
--807.203
857.360
---100.234
7.934.234

1 Ocak –
31 Aralık 2021
34.057.935
8.244.990
688.790
1.055.218
1.745.998
1.237.767
295.163
422.897
193.700
4.305.752
52.248.210
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31 MART 2022 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

NOT 23 – ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ VE
GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ

AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri
Pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri

1 Ocak –
31 mart 2022
857.360

1 Ocak –
31 Aralık 2021
72.734
2.704.706

2.013.338
2.870.698

5.282.163
8.059.603
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NOT 24 – DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠRLER VE GĠDERLER
1 Ocak –
31 mart 2022
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Kur farkı gelirleri
ErtelenmiĢ finansman gelirleri
ġüpheli alacak iptal geliri
Hurda satıĢ gelirleri
Sigorta tazminatı gelirleri
Diğer gelirler

1.357.226
-1.232.199
-431.394
3.020.819
1 Ocak –
31 mart 2022

Esas faaliyetlerden diğer giderler
Kur farkı giderleri
Vergi ceza ve yapılandırma giderleri
Vade farkı giderleri
ErtelenmiĢ finansman giderleri
ġüpheli alacak karĢılık gideri
Diğer giderler

839.152
-----839.152

1 Ocak –
31 Aralık 2021
675.910
3.776.275
-445.276
29.103
383.347
5.309.911
1 Ocak –
31 Aralık 2021
2.256.866
1.512.443
123.259
1.730.994
36.086
21.475
5.681.123

NOT 25 – YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER
1 Ocak –
31 mart 2021
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Sabit kıymet satıĢ karları
Kira gelirleri
Faiz gelirleri

----1 Ocak –
31 mart 2022

Yatırım faaliyetlerinden giderler
Yatırım amaçlı gayrimenkul amortisman giderleri

--

1 Ocak –
31 Aralık 2020
569.924
1.321.379
5.385
1.896.688
1 Ocak –
31 Aralık 2021
1.340.025
1.340.025 --
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NOT 26 – FĠNANSMAN GĠDERLERĠ

Banka faiz ve komisyon giderleri
Faktoring giderleri
Adat giderleri

1 Ocak –
31 mart 2022
-----

1 Ocak –
31 Aralık 2021
5.951.805
1.058.334
105.342
7.115.481

NOT 27 – GELĠR VERGĠLERĠ
Kurumlar Vergisi
Grup‟un cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda
gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır.
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 geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi
Kanunundaki değiĢiklik ile 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı
vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Bu değiĢiklik 1 Temmuz
2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden baĢlamak üzere 1 Ocak 2021 tarihinden
itibaren baĢlayan dönemlere ait kurum kazançlarının vergilendirilmesinde geçerli olacaktır.
Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2021 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı 31 Aralık 2021 dönemi geçici vergi oranı % 25‟tir (2020:
% 22). Zararlar gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl
taĢınabilir. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Ģirketlerin Türkiye‟deki
Ģubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı %10 olarak uygulanmaktadır
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla finansal durum tablosuna yansıyan kurumlar vergisi
yükümlülükleri yoktur.
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kurumlar vergisi karĢılığı
PeĢin ödenmiĢ vergi ve fonlar
Ödenecek kurumlar vergisi

31 mart 2022
---

31 Aralık 2021
3.047
-3.047
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NOT 27 – GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı)
Kurumlar Vergisi (Devamı)
31 Aralık 2021 ve 31 mart 2022 tarihleri itibarıyla kar veya zarar tablosuna yansıyan vergi tutarları
aĢağıdaki gibidir:

Vergi geliri / (gideri)
Cari kurumlar vergisi
ErtelenmiĢ vergi geliri/gideri

1 Ocak31 mart 2022
-1.710.388
--

1 Ocak31 Aralık 2021
(3.047)
(3.642.597)
(3.645.644))

ErtelenmiĢ Vergiler
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas finansal tablolar ile TMS/TFRS‟ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aĢağıda belirtilmektedir. ErtelenmiĢ vergi aktifleri
ve pasiflerinin hesaplanmasında, varlıkların gelire dönüĢtüğü veya borçların ödendiği dönemlerde
uygulanması beklenen vergi oranları dikkate alınmıĢtır.
22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında
kurumlar vergisi oranları 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %23 olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu kanun
kapsamındaki, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarda ertelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici
farkların 2022 yıllarında vergi etkisi oluĢturacak kısmı için %23 diğer yıllar için %20 oranları kullanılarak
hesaplanmıĢtır (31 Aralık 2020: %20).
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NOT 27 – GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı)
ErtelenmiĢ Vergiler (Devamı)
Toplam Geçici Farklar
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1.717.341
224.161
159.740
6.935.086
(3.500.305)
4.182.402
18.173.355
42.326.360
(103.512.647)

275.970
730.466
132.075
159.740
5.502.654
115.615
(13.653)
3.856.323
53.547.492
23.529.274
(103.512.647)

ErtelenmiĢ finansman geliri
Stok değer düĢüklüğü
ġüpheli alacak karĢılığı
Dava karĢılığı
Maddi/maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin düzeltmeler
Kredilere iliĢkin düzeltmeler
ErtelenmiĢ finansman gideri
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin düzeltmeler
Kullanılabilir mali zarar
Yatırım indirimi tutarı
Maddi duran varlık değerlemesi
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi varlıkları, Net
Grup‟un ertelenmiĢ vergi varlık/yükümlülükleri hareketleri aĢağıdaki gibidir;
ErtelenmiĢ vergi varlığı / (yükümlülüğü) hareketleri:
1 Ocak tarihi itibarıyla açılıĢ bakiyesi
Kâr veya zarar tablosunda muhasebeleĢtirilen
Özkaynak altında muhasebeleĢtirilen
ErtelenmiĢ vergi varlığı

Ertelenen Vergi
Varlıkları/(Yükümlülükleri)
31 Aralık 2021
31 Aralık 2020
394.988
44.832
31.948
1.387.018
(805.070)
836.480
3.634.671
8.465.272
(10.351.265)

55.194
146.093
26.415
31.948
1.100.529
23.123
(2.731)
771.265
10.709.498
4.705.855
(10.351.264)

14.795.209
(11.156.335)

17.569.920
(10.353.995)

3.638.874

7.215.925

31 Aralık 2021
7.215.925
1.710.388
5.505.537

31 Aralık 2020
8.041.895
(1.519.193)
693.223
7.215.925
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NOT 27 – GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı)
Grup‟un vergi mutabakatı aĢağıdaki gibidir;
Vergi öncesi dönem kâr/(zararı)
Vergi öncesi dönem kar/(zararı)
% 25 yerel vergi oranına göre dönem vergisi
Kullananılabilir mali zararlarların ve
yatırım indiriminin vergi etkisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer
Kar veya zarar tablosunda muhasebeleĢen dönem vergi gideri

1 Ocak –
31 mart 2022
(419.886)
----

1 Ocak –
31 Aralık 2021
4.721.609
(1.180.402)

----

(1.844.352)

-------

(976.665)
355.775
(3.645.644)

(--)

Kullanılabilir mali zarar
Grup, gelecek yılllarda kullanmayı öngördüğü mali zararlar için %20 üzerinden ertelenmiĢ vergi varlığı
muhasebeleĢtirmiĢtir. Grup mali zararlarının 7.482.147 TL‟sini 2023 yılı sonuna, 9.547.436 TL‟sini 2024
yılı sonuna ve geriye kalan 1.253.648 TL‟yi ise 2025 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.
.
Yatırım indirimi
Grup, gelecek yılllarda kullanmayı öngördüğü yatırım indirimi için %20 üzerinden ertelenmiĢ vergi
varlığı muhasebeleĢtirmiĢtir. Yatırım indirimi tutarı ÜFE endeksi ile artırılmaya devam etmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19‟uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce
baĢlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra
yapılan yatırımları, nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre
hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına
liĢkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
Anayasa Mahkemesi yatırım indiriminde 31 Aralık 2028 olan süreyi iptal etmiĢ olup, yeni düzenlemeye
göre yatırım indirimi hakkını kullanmak isteyen mükellefler geçici vergi/kurumlar vergisi beyannamesinde
indirim yapma hakkına sahiptir.
NOT 28 – PAY BAġINA KAZANÇ/ (KAYIP)
Pay baĢına kazanç, hissedarlara ait net karın adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
hesaplanır. ġirket‟in 31 Mart 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla hisse baĢına kazanç/kaybı aĢağıdaki
gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2022
Net dönem karı/(zararı)
ÇıkarılmıĢ adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Tam TL cinsinden
100 pay baĢına kazanç / (kayıp)

(419.886)
12.000.000.000

(0,03)

1 Ocak –
31 Aralık 2021

1.075.965
12.000.000.000

0,0090
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NOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
Grup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akıĢ ve faiz oranı risklerinden oluĢan piyasa riskine, sermaye
riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Risklerin yönetim politikası, finansal
piyasalardaki beklenmedik değiĢimlere odaklanmaktır.
Grup‟un maruz kaldığı belli baĢlı riskler aĢağıdaki gibidir;
Sermaye riski yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan
da borç ve öz kaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Grup‟un
sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla çıkarılmıĢ sermaye, kar
yedeklerini de içeren özkaynak

kalemlerinden oluĢmaktadır.
31 Aralık 2021
83.828.816
(112.905)
83.715.911
85.159.192

31 mart 2022
93.148.786
(1.319.919)
91.828.867
83.663.341

Toplam yükümlülükler
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)
Net borç
Toplam özsermaye
Kredi Riski

Grup‟un kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklarından kaynaklanmaktadır. Grup‟un kredi riskine maruz
kaldığı finansal araçları ve tutarları aĢağıdaki gibidir;
Cari dönem

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ
kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ yada değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri
B. KoĢulların yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi
taktirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne
uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
-Vadesi geçmiĢ (Brüt defter değeri)

Alacaklar
Bankadaki
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
ĠliĢkili
Diğer ĠliĢkili
Diğer Mevduat
Taraflar
Taraf
Taraf
Taraf
--

24.530.751 210.358

--

43.717

--

--

--

--

--

--

24.530.751 210.358

--

43.717

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

---

--

--

--

--

--

--

12.574.021

--

--

--

-- (12.574.021)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-Değer düĢüklüğü (-)
-----Net değerin teminat, vs ile güvence altına
----alınmıĢ kısmı
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
----(1) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıĢtır.

--

-Değer düĢüklüğü (-)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmıĢ kısmı
-Vadesi geçmemiĢ (Brüt defter değeri)

---
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NOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(Devamı)
Kredi Riski (Devamı)
Önceki dönem

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ
kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ yada değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri
B. KoĢulların yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi
taktirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne
uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
-Vadesi geçmiĢ (Brüt defter değeri)

Alacaklar
Bankadaki
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
ĠliĢkili
Diğer ĠliĢkili
Diğer Mevduat
Taraflar
Taraf
Taraf
Taraf
--

2.715.219

--

39.219

--

156.500

--

--

--

2.669.182

--

39.219

35.205

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

35.205

--

46.037
--

--

--

--

--

--

--

12.537.935

--

--

--

-- (12.537.935)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-Değer düĢüklüğü (-)
-----Net değerin teminat, vs ile güvence altına
----alınmıĢ kısmı
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
----(1) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıĢtır.

--

-Değer düĢüklüğü (-)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmıĢ kısmı
-Vadesi geçmemiĢ (Brüt defter değeri)

---
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NOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(Devamı)
Likidite riski
Likidite riski, Grup‟un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Grup yönetimi, fon
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit
ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Grup‟un likidite risk tablosu aĢağıdaki gibidir;
31 Aralık 2021
SözleĢme uyarınca
vadeler
Borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Defter
değeri

SözleĢme uyarınca
nakit çıkıĢlar toplamı

6 aydan
kısa

6- 12
ay arası

1-5
yıl arası

29.850.257
33.846.890
1.787.405
65.484.552

29.850.257
37.347.195
1.787.405
68.984.857

17.780.872
37.347.195
1.787.405
56.915.472

1.240.300
--1.240.300

10.829.085
--10.829.085

Piyasa riski
Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda ve diğer finansal sözleĢmelerin değerinde meydana gelecek ve
Grup‟un olumsuz etkileyecek değiĢimlerdir. Ġlgili araçlarda meydana gelen dalgalanmalar Grup‟un kar
veya zarar tablosu ve özkaynakları üzerinde değiĢime yol açmaktadır.
Faiz oranı riski
31 Mart 2022:
Grup‟un 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla değiĢken faizli finansal varlıkları/yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
NOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(Devamı)
Kur riski
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla dövizli bakiyesi bulunmamaktadır.
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NOT 30 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR)
a) Finansal Araç Kategorileri
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, ġirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme metotları kullanılarak tespit edilmiĢtir. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek
için piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir.
AĢağıdaki yöntem ve varsayımlar, finansal araçların gerçeğe uygun değerinin tahmininde
kullanılmıĢtır:Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri finansal varlıklar taĢınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu
düĢünülmektedir. Ticari alacakların Ģüpheli alacaklar karĢılığı düĢüldükten sonraki taĢınan
değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düĢünülmektedir. Yabancı para cinsinden parasal
kalemler dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmiĢtir.
Finansal yükümlülükler
Yabancı para cinsinden parasal kalemler dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Ticari
borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, rayiç değerlerin taĢınan
değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Kısa vadeli kredilerinin ise vadelerinin kısa olması nedeniyle
taĢınan değerlerinin rayiç değeri yansıttığı varsayılmaktadır. Uzun vadeli krediler iskonto edilmiĢ
değeri gösterilmektedir.
b) Gerçeğe uygun değer tahmini
Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer sınıflandırması aĢağıdaki gibidir:
Seviye 1: Aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiĢ) fiyatlara dayanan;
Seviye 2: Doğrudan (aktif piyasadaki fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (aktif piyasalardaki
fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki verilere dayanan;
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan.

