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GÜNDEM
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2) 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3) 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4) 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6) Yönetim Kurulu üye adedi ile görev sürelerinin tespiti ve bütün Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
8) Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu
seçiminin onaylanması,
9) Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtım ile ilgili Yönetim
Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi
hususunda karar alınması,
11) Dilek ve temenniler,

OMTAŞ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Sayın Hissedarlarımız,
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ve performansının görüşüleceği, Olağan Genel Kurul Toplantımıza, Yönetim
Kurulumuz adına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum.
2020 yılı itibariyle küresel ekonomi, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmalarının ve Brexit sürecinin netlik
kazanmaya başladığı bir döneme doğru ilerlerken, ortaya çıkan Covid-19 salgını hem bireyler hem de işletmeler
nezdinde tüm öncelikleri değiştirmiş ve tüm dünya için beklenmedik bir yıl olmuştur.
Halihazırda zayıf bir görünüm sergileyen ekonomik büyüme, salgının etkisiyle derinleşmiş ve ülkeleri daha farklı
para politikalarına tabi olmaya zorlamıştır. Aşı çalışmaları ve üçüncü çeyrekte sağlanan adaptasyon her ne kadar
umut verici olsa da, salgının yarattığı maliyetler devam etmektedir. Salgın, küresel ekonomide dengelerin hızla
değişebileceğini açıkça ortaya koymuş, iş dünyasında yeni iş modellerinin, dijitalleşmenin ve organizasyonel
çevikliğin öne çıktığı bir dönemin başladığını göstermiştir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ekonomisi de
2020 yılı için hedef ve beklentilerini gerçekleştirememiştir. Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmeler, özellikle bu
süreçte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Seyahat yasaklarını, sınır kapanışlarını ve karantina önlemlerini
takiben, birçok işçi iş yerlerine gidemez ve işlerini gerçekleştiremez olmuş, bu da özellikle istihdam edilen işçilerin
gelirleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Artan vaka sayılarıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, sanayi
üretiminin de yavaşlamasına neden olmuştur. Öte yandan, Türk Lirası’nda hızlanan değer kaybı yerel üreticilerin
maliyetleri üzerinde ani değişimlere yol açmış, sürdürülebilirliklerini tehdit eder konuma gelmiştir. Yüksek işsizlik
oranı salgının etkisiyle artmış, hanehalkı harcamaları azalmış, artan belirsizlik ve risk fiyatlamaları nedeniyle
likidite problemleri ortaya çıkmıştır. Kamu bankaları ve devlet, salgının etkilerini sınırlandırmak amacıyla reel
sektöre bu süreçte çeşitli destek paketleri sunmuştur.
2020 yılı Omtaş için de olağanüstü bir yıl olmuştur. Nisan, Mayıs döneminde yurt içi ve yurt dışı müşterilerdeki
üretim duruşları, arz ve talep dengesizliği, artan vaka sayılarıyla birlikte faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde uygulanan
karantinalar, üretim ve satış süreçlerimizde kesintilere yol açmıştır. Buna karşın, çalışanlarımızın sağlığını korumak
adına aldığımız önlemler hızlıca hayata geçirilmiş ve salgının kontrol altında tutulması amaçlanmıştır. Operasyonel
maliyetler ve yatırım harcamaları gözden geçirilmiş, işletme sermayesi yakından takip edilmiştir. Grup yönetimi,
dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un, şirketin tüm açılardan faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini
en aza indirmek için gerekli tüm aksiyonları hızlıca almıştır.
Üçüncü çeyrekte salgına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi ile birlikte, özellikle siparişlerde meydana gelen
toparlanmanın etkisi olumlu olmuş ve bu etki son çeyrekte de devam etmiştir. Verimlilik, işçi sağlığı ve güvenliği,
süreç iyileştirmeleri gibi önceliklerimiz sayesinde gerek kur artışlarının, gerekse salgın kaynaklı belirsizliklerin bu
yılki faaliyetlerimiz üzerindeki etkisini sınırlandırmayı başararak 2020 yılını pandemi gibi zor bir dönem olmasına
rağmen, başarılı bir dönem olarak kapattığımızı düşünüyoruz.
2020 yılının son çeyreğinde artan müşteri taleplerinin 2021 yılında da hızla devam edeceğine inanıyor, bu
sebeple yatırımlar konusunda hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Güriş olarak, şirketlerimizin kazanımlarını işe yatırma
prensibini tüm grup şirketlerimizde tavizsiz uyguluyoruz. 2021 yılında yeni müşteri ve projelerin devreye alınması,
süreçlerimize katkıda bulunacak yatırımlar, verimlilik, iyileştirme, ISG, çevre, otomasyon ve dijital dönüşüme
yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Covid-19 salgınının Türkiye’de ve dünyadaki sosyal ve ekonomik etkilerinin nasıl ve ne kadar süreyle devam
edeceği belirsizliğini koruyor. Bu bağlamda söz konusu etkilerin bir an önce hayatımızdan çıkmasını temenni
ediyor, yaşadığımız bu dönemde özveri ile görev yapan her kademedeki personelimize, bizimle işbirliği yaparak
destek veren bütün müşterilerimize, tedarikçilerimize, bankalarımıza ve tüm paydaşlarımıza şahsım ve yönetim
kurulumuzun değerli üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
Tevfik Yamantürk
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Tevfik YAMANTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye

Alpaslan AKTUĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orhan METİN
Üye

Sena Türkan ÖZYILDIZ
Üye

Olgun ŞAMLI
Üye

Lokman YAMANTÜRK
Üye

Mehmet Tahir VARLIK
Üye

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu
Tevfik Yamantürk
Alpaslan Aktuğ
Sena Türkan Özyıldız
Lokman Yamantürk
Orhan Metin
Olgun Şamlı
Mehmet Tahir Varlık

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Denetçiler
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. – Member of KPMG

Görev Süreleri
30.06.2020
29.06.2021
30.06.2020
29.06.2021
30.06.2020
29.06.2021
30.06.2020
29.06.2021
30.06.2020
29.06.2021
30.06.2020
29.06.2021
30.06.2020
29.06.2021
Görev Süreleri
30.06.2020

29.06.2021

İCRA KURULU
Yönetim
Sinan Yahya Özenbaş
Deya Albayrak
Gürbüz Güzey
Altuğ Uğurlu
Ali Durak
Abdurrahman Saltık
Mehmet Nihat Çelebi
Yavuz Selim Özyıldız
Umut Kaya
Alaattin Eraslan

Görevi
Direktör
Direktör
Direktör
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür

Mali İşler
Pazarlama ve Satış
Üretim Planlama ve Yatırımlar
İhracat
Pazarlama, Satış ve Lojistik
Kalite Güvence
Muhasebe
Fabrika
Satınalma
Personel
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Raporun Dönemi
Firmanın Ünvanı
Firmanın Faaliyet Konusu
Ticaret Sicil Numarası
Adres
Telefon
Fax
İnternet Sitesi

01.01.2020 - 31.12.2020
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sıcak çelik dövme parça üretimi.
Gebze 11019
İstasyon Mah. 1496/1 Sk. No:1 41400 Gebze / Kocaeli
0 262 655 55 44
0 262 655 54 01
www.omtas.com.tr

Sermaye Yapısı
Parsan Mak. Parçaları San.A.Ş.
Parsan Mak. Parçaları San.A.Ş.
Parsan Mak. Parçaları San.A.Ş.
Çelik Holding A.Ş.
Pay oranı %5’ten az Ortaklarımız
TOPLAM

Adet
335.558.481,00
372.556.800,00
372.556.800,00
803.357.477,00
351.311.242,00
2.235.340.800,00

Grubu
A GRUBU
B GRUBU*
C GRUBU*
A GRUBU
A GRUBU

%

Tutar

15,00
16,67
16,67
35,94
15,72
100,00

3.355.584,81
3.725.568,00
3.725.568,00
8.033.574,77
3.513.112,42
22.353.408,00

* Çift oy imtiyazı vardır

YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından alınan kararlarda belirtilen şekilde ücret ödenmektedir.
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yatırımlar
Omtaş arka alanının altyapı, zemin ve çatı revizyonu tamamlanmıştır. Bu alan için planlanan 1800 Ton’luk
vidalı pres hattı kurulumu tamamlanarak devreye alınmış, savunma sanayii için 7075 kalite Alüminyum dövme
üretimine başlanmıştır. Alüminyum alaşımı dövme hattına ilave olarak, kimyasal yüzey temizleme, kumlama ve
T4, T6 ısıl işlem fırınları kurulumları tamamlanarak devreye alınmıştır.
Ticari araç yakıt püskürtme sistemi parçaları için yeni askılı kumlama ve çatlak kontrol tezgahları devreye alınmıştır.
Ar-Ge
Gelecekte talep artışı beklenen ve dizel motor parçalarının yerini alacak 304L kalite östenitik paslanmaz
malzemeden yakıt dağıtıcısı dövme çalışmaları başlatılmıştır.
Titanyum alaşımlarının beta fazında dövme projesi başlatılmıştır.
Yarı sıcak dövme ve soğuk kalibrasyon operasyon kombinasyonu ile hassas kavrama dişlisi dövme projesi
başlatılmıştır.
Tübitak Teyteb destekli “Yerli Olarak Üretilecek Sıcak İş Takım Çeliğinden Hafif Silah Sektörüne Yönelik Namlu
Ömrü Yükseltilmiş Özgün Milli Tabanca Geliştirilmesi” projesi Sarsılmaz ve Asil Çelik firmaları ile birlikte
başlatılmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini
oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler almıştır.
Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu
doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı
etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağanüstü
durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını
anlık bazda takip ederek, ölçümleme ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir
teknolojik kullanım olan SAP ile beşeri hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmış ve ayrıca
şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir.
1-) Sermaye Riski Yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerini sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedefler.
Şirketin sermaye yapısı, kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler
ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Sermayeyi yönetirken şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun
sermaye yapısını sürdürmek ve Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
2-) Likidite Riski
Mali yükümlülüklerin yerine getirilememe riskidir ve bu risk bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesiyle
ortadan kaldırılmaktadır.
Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi
yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak kısa vadeli likiditenin korunması, şirketin
bilanço asit test oranının belli seviyede tutulmasını sağlamaktır.
3-) Faiz Oranı Riski
Piyasada farklı faiz oranlarının uygulanması ve faiz oranlarındaki değişimler mali sonuçlar açısından oldukça
önemli bir risk oluşturmaktadır.
Faiz oranı riskinin kontrolünde kredi kullanımlarında ihracat taahhüt faktörü kullanılmakta ve sabit faiz, değişken
faiz gibi dengeler dikkate alınmaktadır.
4-) Döviz Kur Riski
Şirketin maruz kaldığı en önemli risklerdendir. Bu riskin yönetiminde kur dalgalanmalarından en az etkilenebilecek
şekilde döviz pozisyonunun tutulması amaçlanmaktadır.
Merkez Bankası para politikası uygulamaları da dikkate alınmıştır. Alternatif finansman yöntemi olarak ta opsiyon
ve forward uygulamaları takip edilmiş; ancak şirket de uygulanmamıştır.
DİĞER HUSUSLAR
Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve pay sahipleri ile diğer üçüncü kişilerin
haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önlem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

FİNANSAL DURUM
Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi Planlanan
Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
2020 yılında satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,60 artarak 191.879.699 TL olmuştur.
Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde
tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket’i
idare ve temsil eder.
Yönetim Kurulu Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını
belirler, yönetimin performansını denetler.
Hızlı büyüme trendine giren Otomotiv Sanayine bağlı olarak da yan sanayinin gelişmesi ve talep artışını
karşılayabilir durumda olması, dolayısıyla yeni yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu süreçte Şirketimiz
kurumsal yapısını geliştirmiş, yatırımlarını tamamlamış ve kendisini, en üst seviyede kalite ve kapasitesi ile
otomotivden gelecek talebe karşı hazırlamış bulunmaktadır.
Bütün bu gelişmeler ışığında oluşturduğumuz kurumsal hedeflerimizi kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
- Müşteri tatmini ile ulaşılan kalite ve hizmette süreklilik,
- Verimlilik ve kârlılık,
- Büyüme,
- İhracatta ihraç edilen ülke sayısını artırma,
- Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

FAALİYETLER

A-ÜRETİM FAALİYETLERİ
Üretim cinsi

Birim

2020

2019

Artış - Azalış %

Aks

kg

473.953

423.466

11,92

Akson

kg

412.294

266.308

54,82

Biyel

kg

63.434

82.667

-23,27

Diğer

kg

227.841

199.903

13,98

Öndingil

kg

0

0

0,00

Dişli

kg

1.219.326

1.201.269

1,50

Kardan çatalı

kg

32.050

24.582

30,38

Kollar

kg

15.920

8.559

86,00

Krank

kg

1.956.368

2.105.347

-7,08

Miller

kg

958.885

1.198.156

-19,97

Priz direk

kg

10.053

0

100,00

Aks milleri

kg

0

285.816

-100,00

Rail

kg

1.459.635

1.460.398

-0,05

Savunma Sanayi

kg

378.174

308.257

22,68

Poyra

kg

0

41.287

-100,00

Piston

kg

905.014

848.291

6,69

İş Makinaları

kg

84.079

217.036

-61,26

Toplam

kg

8.197.026

8.671.342

-5,47

2020 yılında üretim bir önceki yıla göre %5,47 oranında azalarak 8.197 Ton olarak gerçekleşmiştir.

B-SATIŞ FAALİYETLERİ
a ) Yıllar itibariyle satış tutarları mukayese tablosu ( TL )
Mamul cinsi

2020

2019

Artış - Azalış %

Aks

9.444.472

7.263.022

30,04

Akson

6.368.882

4.799.530

32,70

Biyel

1.432.053

1.511.185

-5,24

Diğer

9.303.316

6.221.625

49,53

0

0

0,00

19.862.240

17.099.294

16,16

Kardan çatalı

482.415

842.925

-42,77

Kollar

484.062

244.665

97,85

Krank

45.755.765

41.739.132

9,62

Miller

15.588.244

16.160.450

-3,54

141.403

65.190

116,91

1.216.071

5.943.958

-79,54

Rail

41.949.683

36.307.782

15,54

Savunma Sanayi

13.844.326

14.062.938

-1,55

Poyra

55.952

0

100,00

Piston

21.436.451

14.677.143

46,05

1.693.405

3.432.350

-50,66

83.601

357.425

-76,61

747.911

2.127.431

-64,84

4.144.379

6.677.060

-37,93

194.034.632

179.533.105

8,08

-2.154.933

-4.461.851

-51,70

191.879.699

175.071.254

9,60

Öndingil
Dişli

Priz direk
Aks Milleri

İş Makinaları
Diğer Gelirler ( SGK indirimi )
Kalıp Mühendislik
Diğer faaliyet dışı satışlar
Toplam
İadeler ( - )
Toplam

2020 yılı %5,47’lik tonaj azalışına karşılık tutar bazında %9,60’lık artışla 191.879.699 TL olarak gerçekleşmiştir.

b ) Yıllar itibariyle satışlar mukayese tablosu ( Kg )
Mamul cinsi

Birim

2020

2019

Artış - Azalış %

Aks

kg

730.576

609.423

19,88

Akson

kg

373.600

291.279

28,26

Biyel

kg

61.818

73.091

-15,42

Diğer

kg

174.891

161.102

8,56

Öndingil

kg

0

0

0,00

Dişli

kg

1.433.373

1.265.151

13,30

Kardan çatalı

kg

37.386

62.520

-40,20

Kollar

kg

23.487

12.817

83,24

Krank

kg

1.944.983

2.205.429

-11,81

Miller

kg

928.854

1.123.543

-17,33

Priz direk

kg

10.213

5.095

100,45

Aks milleri

kg

111.475

495.204

-77,49

Rail

kg

1.541.350

1.540.732

0,04

Savunma Sanayi

kg

327.512

259.983

25,97

Poyra

kg

12.030

0

100,00

Piston

kg

1.137.141

1.002.712

13,41

İş Makinaları

kg

104.639

243.922

-57,10

Toplam

kg

8.953.328

9.352.002

-4,26

2020 yılında satışlar bir önceki yıla göre %4,26 azalışla buna paralel satış tonajı 8.953 ton olmuştur.

c ) Yıllar itibariyle yurtdışı satışlar mukayese tablosu ( EURO )
İhraç Edilen Ülkeler

2020

2019

Artış - Azalış %

Almanya

2.646.076

3.247.883

-18,53

Avusturya

3.475.667

4.305.439

-19,27

10.814

244.187

-95,57

143.246

217.408

-34,11

2.740.861

3.087.748

-11,23

ABD

229.872

33.148

593,47

Slovenya

103.460

159.399

-35,09

Norveç

98.621

385.581

-74,42

Belçika

759.704

1.084.337

-29,94

10.208.321

12.765.130

-20,03

Macaristan
İtalya
Serbest Bölge

Toplam

Yurtdışı satışlarımız bir önceki yıla göre %20,03 oranında azalmıştır.

C - SATINALMA FAALİYETLERİ
Yurtiçi Satın Almalar ( TL )
Malın cinsi

2020

2019

Artış - Azalış %

Hammadde

69.274.402

61.529.341

12,59

İşletme malzeme ve yedekleri

2.212.915

1.633.427

35,48

Elektrik

7.341.075

6.552.284

12,04

Yakıt

2.214.314

2.240.078

-1,15

Tamir bakım giderleri

4.055.421

3.037.312

33,52

85.098.127

74.992.442

13,48

Malın cinsi

2020

2019

Artış - Azalış %

Hammadde

1.122.212

2.287.127

-50,93

Yedek Parça

21.165

168.186

-87,42

-

-

-

31.500

-

100,00

1.174.876

2.455.313

-52,15

Toplam
Yurtdışı Satın Almalar ( EURO )

İşletme Malzemesi
Sabit Kıymet
Toplam

D - YATIRIM FAALİYETLERİ ( USD )
Malın cinsi

2020

2019

Artış - Azalış %

Arsa ve bina

-

-

-

Teşvikli İthal makine

-

-

-

Teşviksiz yatırımlarımız

3.402.543

2.654.224

28,19

TOPLAM

3.402.543

2.654.224

28,19

E - PERSONEL DURUMU VE SOSYAL İŞLER
Yıllar itibariyle personelimizin öğrenim durumları ile ilgili dağılım aşağıda çıkarılmıştır.
2020 Yılı Sonu

2019 Yılı Sonu

Aylık Ücretli

Saat
Ücretli

Toplam

Aylık Ücretli

Saat
Ücretli

Toplam

İlköğretim

0

161

161

0

139

139

Lise-Enst.

15

105

120

11

92

103

Yük. Teknik Öğr.

33

4

37

27

7

34

Yük. İdari Öğr.

8

0

8

16

7

23

56

270

326

54

245

299

TOPLAM

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SANYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre )

22.353.408,00
4.470.681,60

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dönem Kârı / (Zararı)
Ödenecek Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım
Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına vb.'e temettü
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

KGK'ya Göre
47.482.542,00
-10.852.102,00
36.630.440,00
0,00
0,00

Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
60.405.613,24
-11.491.754,55
48.913.858,69
0,00
0,00

36.630.440,00

0,00
48.913.858,69

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON
AKSAMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (“OMTAŞ” veya “Şirket”)
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve
Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetçi Raporu

14 Haziran 2021
Bu rapor 4 sayfa bağımsız denetçi raporu ve 58 sayfa finansal
tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotları
içermektedir.

OMTAŞ

İçindekiler
Bağımsız Denetçi Raporu
Finansal Durum Tablosu
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Omtaş
A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
Görüş
Omtaş 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar
değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti
de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını
denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait
finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (“TFRS”lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun
bir biçimde sunmaktadır.
Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası
olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür.
BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı
bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik
Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta
yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan
ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da
tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız
denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit Denetim Konuları
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün
olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin
görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş
bildirmiyoruz.
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili muhasebe politikaları ve kullanılan önemli
muhasebe tahmin ve varsayımlarının detayı için Dipnot 2.4 (a)’ya bakınız.
Kilit Denetim Konusu

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Şirket’in hasılat elde ettiği başlıca gelir
unsurları arka aks milleri, ön dingil ve montajlı
ön dingil, akson, kol, muhtelif dişli taslakları,
kardan şaft, diğer otomotiv ürünleri ve paletli iş
makineleri için yürüyüş takımları parçalarının
satışından oluşmaktadır.

Bu
alanda
uyguladığımız
denetim
prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir:

Şirket, üretmiş olduğu ürünleri müşterisine
devrederek edim yükümlülüğünü yerine
getirdiğinde hasılatı finansal tablolara alır.
Şirket'in üretimi tamamlanarak faturası
düzenlenmiş ancak ürünün kontrol devrinin ne
zaman gerçekleşeceğine bağlı olarak hasılatın
ilgili
olduğu
raporlama
dönemine
kaydedilmeme riski bulunmaktadır.
Hasılatın doğru dönemde finansal tablolara
alınmasının
önemli
ölçüde
yönetim
muhakemesi gerektirmesi sebebiyle, bu konu
kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.

-Hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik Şirket
yönetiminin uyguladığı muhasebe politikalarının
TFRS’ye uygunluğu değerlendirilmiştir.
- Örneklem seçimi ile belirlemiş olduğumuz
Şirket'in müşterileri ile yapmış olduğu satış
sözleşmeleri gözden geçirilip kontrol edilmiştir.
-Şirket’in hasılat süreci anlaşılarak; Bilgi
Sistemleri uzmanlarımızdan da yardım alınmak
suretiyle, hasılat sürecindeki kontrollerin tasarım,
uygulama ve işleyişinin etkinliği test edilmiştir.
-Hasılata yönelik gerçekleştirdiğimiz maddi
doğrulama testleri ile faturalanmış ürünlere ilişkin
kontrolün müşteriye devir olup olmadığı
değerlendirilmiştir.
-Örneklem seçimi ile belirlemiş olduğumuz
müşteriler için doğrudan temin edilen dış teyitler
ile ticari alacakların varlığı ve bakiyelerin
doğruluğu test edilmiştir.
-Raporlama döneminden sonra gerçekleşen
iadelere ilişkin detay testler yapılarak, dönem
içerisinde hasılatın uygun ve doğru bir şekilde
finansal tablolara alınıp alınmadığı test edilmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun
bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i
tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece
işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden
sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık
içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız
denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim
sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli
bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı
olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara
istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar
önemli olarak kabul edilir.
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim
boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz.
Tarafımızca ayrıca:
• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
• Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol
değerlendirilmektedir.
• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme
kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin
mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının
uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna
varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz
ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş
vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde
edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar
Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir.
• Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu
tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri
dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli
denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal
tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını
belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda
veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın
doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda,
ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca; Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve
finansal tablolarının TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Hakkı Özgür Sıvacı, SMMM
Sorumlu Denetçi
14 Haziran 2021
İstanbul, Türkiye
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OMTAŞ

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla
Finansal Durum Tablosu

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2020

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2019

27.111.743
62.773.659
651.064
62.122.595
1.061.472
1.061.472
54.304.396
2.436.069
4.848.538
152.535.877

9.690.536
37.675.735
791.860
36.883.875
851.762
851.762
43.381.884
2.315.958
3.092.569
97.008.444

62.526.140
62.521.897
4.243
74.905.986
2.848.622
209.768.363
9.444.720
9.444.720
359.493.831
512.029.708

43.789.824
43.788.214
1.610
67.171.154
-148.883.464
4.239.378
4.239.378
264.083.820
361.092.264

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan
- İlişkili olmayan taraflardan
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Toplam dönen varlıklar

3
7
6

8
9
10
17

Duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan
- İlişkili olmayan taraflardan
Finansal yatırımlar
Peşin ödenmiş giderler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Diğer
Toplam duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

8
6
4
10
11
12

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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OMTAŞ

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla
Finansal Durum Tablosu

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2020

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2019

31.490.601
7.892.956
29.413.973
16.880.471
12.533.502
1.377.200
12.881
11.953
928
-4.112.043
3.779.824
569.759
3.210.065
516.883
78.596.361

29.650.603
6.965.506
17.649.854
9.820.462
7.829.392
910.687
220.201
213.750
6.451
509.044
1.913.398
2.461.221
495.842
1.965.379
416.157
60.696.671

15
26

21.697.203
5.239.454
5.239.454
14.980.129
41.916.786
120.513.147

7.709.588
5.197.278
5.197.278
9.869.391
22.776.257
83.472.928

18

22.353.408

22.353.408

18
18

70.926.694
(372.116)
71.298.810

70.632.267
(666.543)
71.298.810

129.565.233

52.592.875

48.119.207
81.446.026
11.257.988
120.782.798
36.630.440
391.516.561

40.771.117
11.821.758
11.257.988
86.348.298
34.434.500
277.619.336

512.029.708

361.092.264

Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara
- İlişkili olmayan
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara
- İlişkili olmayan
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
- Diğer
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler

5
5
7
6
16
8
6

26
13

17

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

5

Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamli
gelirler veya giderler
- Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme
kazançları
- Yabancı para çevirim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Dönem net karı
Toplam özkaynaklar
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler

18
18
18
18

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2020

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2019

19
19

191.879.699
(124.000.485)
67.879.214

175.071.254
(117.660.586)
57.410.668

Genel yönetim giderleri (-)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyet karı

20
21
22
22

(12.118.050)
(8.323.364)
759.503
(488.694)
(602.869)
47.105.740

(12.124.160)
(7.718.899)
1.905.547
(1.028.811)
(1.774.622)
36.669.723

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Finansman giderleri / (gelirleri), net
Sürdürülen faaliyet vergi öncesi dönem karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Dönem karı

23

-47.105.740
2.127.733
(1.750.931)
376.802
47.482.542
(10.852.102)
(11.441.948)
589.846
36.630.440

77.485
36.747.208
8.040.973
(1.905.090)
6.135.883
42.883.091
(8.448.591)
(8.524.787)
76.196
34.434.500

294.427
368.034
(73.607)
-76.972.358
7.734.832
(386.742)
69.624.268
77.266.785
113.897.225

26.336.594
399.148
(2.970.638)
28.908.084
19.988.519
8.596.591
(429.830)
11.821.758
46.325.113
80.759.613

Dipnot

Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Satışların maliyeti
Brüt kar

25
25

26
26

Diğer kapsamlı gelir kısmı
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)/
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme kazançları
Ertelenmiş vergi gideri
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir

15
26
11
4
26

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye

Ödenmiş
sermaye
22.353.408
--22.353.408

1 Ocak 2020 itibarıyla bakiye
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye

22.353.408
--22.353.408

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve
giderler
Tanımlanmış
Maddi duran
fayda planları
varlık yeniden
yeniden ölçüm
değerleme
kazançları
artışları
(985.861)
45.281.534
319.318
26.017.276
--(666.543)
71.298.810
(666.543)
294.427
(372.116)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler

Birikmiş karlar

Yabancı para
çevrim farkları
-11.821.758
-11.821.758

Finansal yatırımların
birikmiş yeniden
değerleme kazançları
32.604.356
8.166.761
-40.771.117

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler
10.716.547
-541.441
11.257.988

11.821.758
69.624.268
-81.446.026

40.771.117
7.348.090
-48.119.207

11.257.988
--11.257.988

71.298.810
--71.298.810

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Geçmiş yıllar
karları
59.952.768
-26.395.530
86.348.298

Dönem net
karı
26.936.971
34.434.500
(26.936.971)
34.434.500

Özkaynaklar
toplamı
196.859.723
80.759.613
-277.619.336

86.348.298
-34.434.500
120.782.798

34.434.500
36.630.440
(34.434.500)
36.630.440

277.619.336
113.897.225
-391.516.561

OMTAŞ

31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak – 31
Aralık 2020
36.630.440

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak – 31
Aralık 2019
34.434.500

9.222.762
275.897
629.171
939.636
(90.598)
687.833
(94.053)
1.494.507
(2.127.733)
(7.734.832)
-11.130.123
10.852.102
61.815.255

10.460.221
304.747
528.378
916.005
(105.427)
681.180
36.857
1.905.090
(2.297.557)
(8.596.591)
(77.485)
12.875.263
8.448.591
59.513.772

(25.097.924)
(11.551.683)
(1.965.679)
(2.968.733)
11.764.119
(509.044)
466.513
(207.320)
31.745.504

2.967.089
(4.056.680)
(41.756.304)
(1.044.961)
(430.177)
(145.794)
(253.310)
840.798
15.634.433

15

(544.102)
(9.243.303)
2.092.810
24.050.909

(503.862)
(8.000.073)
2.296.658
9.427.156

11, 12

(20.619.588)
-(20.619.588)

(31.848.957)
77.485
(31.771.472)

5
25

15.484.393
(1.494.507)
13.989.886

25.209.259
(1.905.090)
23.304.169

Dipnot
Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
Amortisman ile ilgili düzeltmeler
İtfa payları ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Prim karşılığı ile ilgili düzeltmeler, net
Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler, net
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Satış amacıyla elde tutulan finansal varlıklardaki değerleme ile ilgili düzeltmeler
Sabit kıymet satış karı ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

11
12
9
15
13
13
13
25
25
23
26

Ticari alacaklarıdaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen kıdem tazminatı
Vergi ödemeleri
Alınan faiz
A. Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
B. Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net
Ödenen faiz
C. Finansman Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
D. Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (A+B+C)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri

3

17.421.207
9.690.536

959.853
8.730.683

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)

3

27.111.743

9.690.536

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

1

Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Omtaş Kocaeli, Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in adresi ve başlıca faaliyet merkezi E5 Karayolu Üzeri
Tr-41400 Gebze/Kocaeli/Türkiye’dir.
Şirket’in faaliyet konusu, bilumum nakil vasıtaları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları,
transmisyon aksamı ve parçalarının imali, çeşitli el aletleri ve avadanlıklar, makine ve motor parçalarının
imali ile her türlü fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesidir. Şirket’in ürettiği ürünler otomotiv
sektörüne, savunma sanayine ve madencilik sektörüne yönelik olup; arka aks milleri, ön dingil ve
montajlı ön dingil, akson, kol, muhtelif dişli taslakları, kardan şaft, diğer otomotiv ürünleri ve paletli iş
makineleri için yürüyüş takımları parçalarından oluşmaktadır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in 326 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 299 çalışanı
bulunmaktadır).

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar

2.1

TFRS’ye uygunluk beyanı
Şirket’in finansal tabloları, TFRS’lere uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) tarafından Türkiye Muhasebe Standartları
(“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla
yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir.
Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlar ile KGK tarafından
yayımlanan Elektronik Finansal Raporlama formatlarına uygun olarak sunulmuştur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerden, KGK’nın TMS
Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararı uyarınca TFRS’leri uygulamak zorunda olmayanlar işletmeler
de isteğe bağlı olarak finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak hazırlayabilirler. Bu kapsamda, Şirket
yönetimi 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarının TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasını tercih
etmiştir.
Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar Şirket yönetimi tarafından 14 Haziran 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bu finansal
tabloları, Şirket Genel Kurulu’nun değiştirme, ilgili düzenleyici kurumların ise değiştirilmesini talep
etme hakkı bulunmaktadır.

2.2

Sunuma ilişkin temel esaslar

(a)

Ölçüm esasları
Finansal tablolar, aşağıda belirtilen finansal durum tablosundaki önemli kalemler haricinde tarihi
maliyetler üzerinden hazırlanmıştır. Aşağıda belirtilen kalemler raporlama tarihinde gerçeğe uygun
değerden ölçülmüştür:
• Finansal yatırımlar
• Arazi ve arsalar
Gerçeğe uygun değer ölçme esasları 29 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
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31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.2

Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)

(b)

Geçerli para birimi ve raporlama para birimi
2018 yılında Şirket’in satın alma politikalarında bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Şirket hammadde
satın almalarını Avro cinsinden yapmaya başlamıştır. Bu değişiklik çerçevesinde Türk Lirası’nın (“TL”)
piyasa ve faaliyet unsurları açısından Şirket’in bulunduğu temel ekonomik çevreyi yansıtmadaki etkisi
azalmış, bu nedenle Şirket fonksiyonel para biriminin TL’den Avrupa Birliği Para Birimi (“Avro”)’ne
değiştirilmesi hususu değerlendirmeye alınmış ve Şirket yönetimi TL olan geçerli para birimini Avro
olarak değiştirmeye karar vermiştir.
Geçerli para birimi değişikliğine ilişkin altyapı çalışmaları 2019 yılının ilk çeyreğinde
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçları ve geçerli para birimi değişikliğinin uygulanması
tekniği dikkate alındığında, Şirket’in ekonomik ortam ve faaliyetlerindeki değişimin bir anda değil, bir
zaman zarfı içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle, Şirket yönetimi geçerli para birimi değişikliğinin
2019 yılı başından itibaren uygulanmasının daha uygun olacağını değerlendirmiş ve Şirket’in geçerli
para birimini 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Avro olarak belirlemiştir. TL ise
Şirket’in sunum para birimi olarak kalacaktır.
TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri”ne göre geçerli para birimi değişikliklerinin ileriye dönük olarak
uygulanması gerektiğinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar açıklanmış geçmiş dönemlere ilişkin finansal
tablolarda ve dipnotlarında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Geçerli para birimi değişikliği
nedeniyle 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolarının hazırlanabilmesi amacıyla, 31 Aralık 2018
tarihli finansal durum tablosunda yer alan tüm tutarlar 31 Aralık 2018 tarihli Avro Merkez Bankası döviz
alış kuru olan 6,0280 ile Avro’ya çevrilmiş ve bu tutarlar maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve
stoklar gibi parasal olmayan finansal durum tablosu kalemlerinin açılış tarihi maliyet tutarı olarak
alınmıştır. Bu kalemlere ilişkin 2020 yılı hareketleri ve 2020 yılı kar veya zarar tablosu kalemleri ise,
işlem tarihlerindeki döviz kurlarından (uygun olduğunda ortalama kurlar kullanılarak) Avro’ya
çevrilmiştir. Çevrim işlemi sonucu oluşan çevrim farkı geliri veya gideri finansal gelirlerin/giderlerin
altında kur farkı geliri/gideri olarak gösterilmiştir.
Sunum para birimine çevrim
Şirket’in sunum para birimi TL’dir. TMS 21 “Kur Değişimlerinin Etkileri” kapsamında Avro olarak
hazırlanan finansal tablolar aşağıdaki yöntemle TL’ye çevrilmiştir:
a.

b.

31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosundaki varlık ve yükümlülükler 31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuru olan 9.0079
TL = 1 Avro kullanılarak TL’ye çevrilmiştir.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait kar veya zarar tablosu 2020 yılı ortalama Avro kurları
kullanılarak TL’ye çevrilmiştir.

Ortaya çıkan tüm kur farkları, çevrim farkı adı altında özkaynakların ayrı bir unsuru olarak gösterilmiştir.
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31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları, geçmiş yıl finansal tablolarında
esas alınan muhasebe politikaları ile aynıdır.

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlamasında izlenen önemli muhasebe politikaları, aşağıda özetlenmiştir:

(a)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
Hasılatın muhasebeleştirilmesi için genel model
TFRS 15 uyarınca müşterilerle yapılan tüm sözleşmeler için hasılatın muhasebeleştirilmesinde beş
aşamalı yaklaşım izlenir.
Aşama 1: Sözleşmenin tanımlanması
Bir sözleşme ancak yasal olarak uygulanabilir, tahsilatı gerçekleştirilebilir, mal ve hizmetlere ilişkin
haklar ve ödeme koşulları tanımlanabilir olduğunda sözleşmenin ticari öze sahip olması, sözleşmenin
taraflarca onaylanması ve taraflarca yükümlülüklerinin yerine getirilmesi taahhüt edilmesi şartlarının
tamamının karşılanması durumunda, bu sözleşme TFRS 15 kapsamında değerlendirilir.
Sözleşmeler tek bir ticari paket olarak müzakere edildiğinde ya da bir sözleşmede diğer sözleşme ile
mallara veya hizmetlere (ya da malların veya hizmetlerin bir kısmına) bağlı olması durumunda,
sözleşmeler kapsamında tek bir yükümlülük olduğunda, Şirket sözleşmeleri tek bir sözleşme olarak
değerlendirir.
Aşama 2:Edim yükümlülüklerinin tanımlanması
Şirket, "edim yükümlülüğünü" hasılatın muhasebeleştirilmesi için bir hesap birimi olarak tanımlar.
Şirket müşteriyle yaptığı bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirir ve
aşağıdakilerden birini devretmeye yönelik müşteriye verdiği her bir taahhüdü bir edim yükümlülüğü
olarak belirler:
(a) Farklı bir mal veya hizmeti (veya bir mal veya hizmetler paketini) ya da
(b) Büyük ölçüde benzerlik gösteren ve müşteriye devir şekli aynı olan farklı bir mal veya hizmetler
serisini.
Şirket, sözleşmede yer alan bir mal veya hizmeti, sözleşmedeki diğer taahhütlerden ayrı bir şekilde
tanımlayabiliyor ve müşterinin söz konusu mal veya hizmetten tek başına veya kullanımına hazır diğer
kaynaklarla birlikte faydalanmasını sağlıyor ise farklı bir mal veya hizmet olarak tanımlar. Bir sözleşme,
esas olarak aynı olan bir dizi farklı mal veya hizmet sunma taahhüdünü içerebilir. Sözleşme
başlangıcında, bir işletme mal veya hizmet serisinin tek bir edim yükümlülüğü olup olmadığını belirler.
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(a)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (devamı)
Aşama 3: İşlem bedelinin belirlenmesi
Şirket, işlem fiyatını belirlemek için sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra ne
kadarlık bir tutarı elde etmeyi beklediğini değerlendirir. Değerlendirme yapılırken, sözleşmenin
değişken tutarlara ilişkin unsurları ve önemli bir finansman bileşeni içerip içermediğini göz önünde
bulundurur.
Önemli finansman bileşeni
Şirket, taahhüt edilen mal veya hizmetin nakit satış fiyatını yansıtan tutarı, önemli bir finansman
bileşeninin etkisi için ödemesi taahhüt edilen tutar ile gözden geçirir. Pratik bir uygulama olarak, Şirket,
sözleşmenin başlangıcında, müşteri ödemesi ile mal veya hizmetlerin transferi arasındaki sürenin bir yıl
veya daha kısa olmasını beklemesi durumunda, önemli bir finansman bileşeninin etkilerine ilişkin işlem
fiyatını düzeltmez. Şirket'in dönem içinde yerine getirdiği yükümlülükler ile alınan avansların ve ödeme
planının geniş ölçüde uyumlu olduğu durumlarda, Şirket, yükümlülüğü yerine getirmesi ile ödeme
arasındaki sürenin asla 12 aydan fazla olmayacağını değerlendirmektedir.
Değişken bedel
Şirket, fiyat imtiyazları, teşvikler, performans primleri, erken tamamlama primleri, fiyat ayarlama
maddeleri, cezalar, iskontolar veya benzeri değişken bedellere neden olabilecek kalemlerin müşteri
sözleşmesinde var olup olmadığını tespit eder.
Aşama 4: İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtımı
Farklı mal veya hizmetler tek bir sözleşmeye göre teslim edilmesi durumunda, sözleşme bedeli ayrı mal
veya hizmetlerin (farklı edim yükümlülükleri) nispi tek başına satış fiyatlarına dayalı olarak dağıtılır.
Doğrudan gözlemlenebilir tek başına satış fiyatları mevcut değilse, sözleşmelerdeki toplam bedel,
beklenen maliyet artı kar marjı bazında dağıtılır.
Aşama 5: Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Şirket, aşağıdaki koşullardan herhangi biri yerine getirildiğinde geliri zamana yayılı olarak
muhasebeleştirir:
• Müşterinin eş zamanlı olarak, işletmenin sağladığı faydalardan yararlanması ve bu faydaları tüketmesi

durumunda;
• İşletmenin varlığı oluşturdukça veya geliştirdikçe, oluşturulan veya geliştirilen varlığın kontrolünün

aynı anda müşteriye geçmesi durumunda ya da

• Şirket’in yerine getirdiği yükümlülüğün, Şirket’in kendisi için alternatif kullanımı olan bir varlık

oluşturmaması ve Şirket’in o güne kadar tamamlanan yükümlülüğe karşılık yapılacak ödeme üzerinde
hukuken icra edilebilir bir tahsil hakkının bulunması durumunda.
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TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (devamı)
Zaman içinde yerine getirilen her bir edim yükümlülüğü için, Şirket, malların veya hizmetlerin
kontrolünü müşteriye devretmeyi gösteren tek bir ilerleme ölçüsü seçer. Şirket, güvenilir bir şekilde
gerçekleştirilen işi ölçen bir yöntem kullanır. Şirket, girdi yönteminin kullanıldığı projenin
tamamlanmasına yönelik ilerlemeyi ölçmek için yapılan maliyetleri kullanır ve çıktı yönteminin
kullanıldığı projenin tamamlanmasına doğru ilerlemeyi ölçmek için transfer edilen birimleri kullanır.
Eğer bir edim yükümlülüğü zaman içinde yerine getirilmiyorsa, o zaman Şirket, malların veya hizmetin
kontrolünü müşteriye transfer ettiği zaman hasılatı muhasebeleştirir.
Şirket tarafından sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mutlaka katlanılması
gereken maliyetin, söz konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi beklenen ekonomik faydayı aştığı
durumlarda TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” standardı uyarınca bir karşılık
ayırmaktadır.
Sözleşme değişiklikleri
Şirket, ek bir mal veya hizmet sunma taahhüdü verdiği takdirde, sözleşme değişikliğini ayrı bir sözleşme
olarak kabul eder. Mevcut sözleşmenin feshi ve yeni bir sözleşmenin oluşturulması durumunda, sunulan
mal veya hizmetler farklıysa ilgili değişiklikler muhasebeleştirir. Sözleşmede yapılan değişiklik, ayrı mal
veya hizmet oluşturmazsa, işletme, ilk sözleşme ile birlikte, ek mallar veya hizmetler ilk sözleşmenin bir
parçasıymış gibi birleştirerek muhasebeleştirir.

(b)

Finansman gelirleri ve finansman giderleri
Finansman geliri, finansman amacıyla kullanılan döngünün bir parçasını oluşturan banka mevduat faiz
gelirlerinden, finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur
farkı gelirlerinden oluşmaktadır.
Finansman giderleri, banka kredilerinin faiz giderlerini, finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari
alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı giderlerini içerir. Bir varlığın iktisabı, inşaatı ya da
üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz oranı kullanılarak konsolide
kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı gelir ve
giderleri kur farkı hareketlerinin net pozisyonuna göre finansman gelirleri veya finansman giderleri
içerisinde net olarak raporlanır. Ticari alacaklar ve borçların üzerindeki kur farkı ve reeskont gelirleri
esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde, kur farkı ve reeskont giderleri ise esas faaliyetlerden diğer
giderler içerisinde raporlanır.
Faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Temettü gelirleri Grup’un ödemeyi almayı
hak kazandığı tarihte kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bu gelir, aşağıdakiler dışında, finansal varlığın
brüt defter değerine etkin faiz oranı uygulanarak hesaplanır:
(a) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu tür
finansal varlıklar için işletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa
edilmiş maliyetine krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranını uygular.
(b) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlık olmayan
ancak sonradan kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. Bu tür
finansal varlıklar için işletme, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin
faiz oranını uygular.
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(b)

Finansman gelirleri ve finansman giderleri (devamı)
Bir raporlama döneminde finansal varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin faiz yöntemi uygulayarak faiz
gelirini hesaplayan bir işletme, finansal araçtaki kredi riskinin finansal varlık artık kredi-değer
düşüklüğüne uğramış olarak nitelendirilmeyecek şekilde iyileşmesi ve bu iyileşmenin tarafsız olarak
meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda (borçlunun kredi derecesindeki bir artış gibi),
sonraki raporlama dönemlerindeki faiz gelirini brüt defter değerine etkin faiz oranını uygulayarak
hesaplar.

(c)

Çalışanlara sağlanan faydalar

(i)

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli fayda yükümlülükler ilgili hizmet verildikçe giderleştirilir.
Çalışanlarının geçmiş hizmetleri sonucunda Şirket’in yasal veya zımni kabulden doğan, ödemekle
yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğün güvenilir olarak tahmin edilebildiği durumlarda ödenmesi
beklenen tutarlar için bir yükümlülük kaydedilir.

(ii)

Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar
Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Şirket, çalışanların emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi
nedenlerden işten ayrılan 1 yılı doldurmuş çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında Şirket’in çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki
tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm
çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup finansal tablolarda tahakkuk esası
ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına
göre hesaplanmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL tutarındadır (31
Aralık 2019: 6.380 TL). Not 15’te açıklandığı üzere, Şirket yönetimi kıdem tazminatı karşılığı
hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. Tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilir.

(d)

Gelir vergileri
Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Gelir vergisi doğrudan
özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilenler dışında kar veya zararda muhasebeleştirilir.

(i)

Dönem vergisi
Dönem vergisi cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden beklenen vergi yükümlülüğü veya
alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili düzeltme kayıtlarını da içerir.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi
oranları dikkate alınarak hesaplanır. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım
bildirimlerinden kaynaklanan vergi yükümlülüklerini de içerir.
Cari vergi varlığı ve yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir.

11

OMTAŞ

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(d)

Gelir vergileri (devamı)

(ii)

Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi
matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmez:
•

Bir işletme birleşmesi olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı
etkilemeyen bir işlem sonucu oluşan varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında
ortaya çıkan geçici farklar;

•

Öngörülebilir bir gelecekteki tersine dönmesi muhtemel olmayan ve Şirket’in geri çevirim
zamanını kontrol edebildiği bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki
yatırımlarıyla ilgili geçici farklar.

Kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki
dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir kar elde edileceğinin
muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Ertelenmiş vergi varlıkları her
raporlama tarihinde gözden geçirilir ve ileriki dönemde vergiye tabi kar elde etmesinin muhtemel olması
halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlığı
muhasebeleştirilir.Şirket, ertelenmiş vergi borçlarını ve ertelenmiş vergi varlıklarını, varlıklarının defter
değerlerini ne şekilde geri kazanacağı veya borçlarını ne şekilde ödeyeceği ile ilgili raporlama dönemi
sonundaki beklentilerinin vergisel sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde ölçer.
Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar
sağlandığında yapılabilir.
(e)

Stoklar
Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla değerlenir. Stok maliyetleri ağırlıklı
ortalama maliyet yöntemiyle belirlenir ve stokların satın alma maliyetini, üretim veya dönüştürme
maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri
içerir. Üretimi gerçekleşmiş mamul ve yarı mamullerde maliyet, normal üretim kapasitesine uygun
oranda genel üretim giderlerini de içerir.

(f)

Maddi duran varlıklar

(i)

Muhasebeleştirme ve ölçüm
Maddi duran varlıklar, arazi ve arsalar hariç, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve her türlü
değer düşüklüğü karşılığı düşülerek ölçülürler.
Maddi duran varlıkları oluşturan parçalar farklı faydalı ömürlere sahip olduğunda bunlar maddi duran
varlığın ayrı kısımları (önemli parçaları) olarak muhasebeleştirilir.
Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
Şirket, TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak arazi ve arsalar için “Yeniden
değerleme modelini” benimsemiştir. Şirket’in arazi ve arsalarının gerçeğe uygun değerleri en son 31
Aralık 2019 tarihi itibarıyla bağımsız bir değerleme şirketi tarafından tespit edilmiştir.
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(f)

Maddi duran varlıklar (devamı)

(i)

Muhasebeleştirme ve ölçüm (devamı)
Yapılan değerleme çalışmasında;
- Arsaların bulunduğu yer, civarının teşekkül tarzı, alt yapı ve ulaşım imkanları, cadde ve sokağa olan
cephesi, alan ve konumu gibi değerine etken olabilecek tüm özellikleri dikkate alınmış, mevkide
detaylı piyasa araştırması yapılmış ve de ülkede son dönemde yaşanan ekonomik koşullarda göz önüne
alınmıştır.
- Değerleme raporları ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri’ne göre hazırlanmıştır.
- Yeniden değerleme raporları SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti veren bağımsız bir şirket
tarafından hazırlanmıştır.
- Değerleme çalışmalarında güncel piyasa koşulları dikkate alınmıştır.
Arazi ve arsalarda, yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, finansal durum tablosuda
özkaynaklar grubunda yer alan yeniden değerleme ve ölçüm kazançları hesabına, ertelenmiş vergi etkisi
netlendikten sonra, alacak kaydedilmektedir. Yeniden değerlemeler, finansal durum tablosu tarihinde
belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermediği durumlarda iki yılda
bir yapılır.
Bahse konu yeniden değerlemeden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha önceki
yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme ölçüm ve kazançlarında bulunan bakiyesini aşması
durumunda kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.
Bir maddi duran varlık kalemine ilişkin yeniden değerleme ölçüm ve kazançları, ilgili varlık finansal
durum tablosu dışı bırakıldığında doğrudan geçmiş yıl kârlarına aktarılır.

(ii)

Sonradan oluşan maliyetler
Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik faydaların
Şirket’e aktarılmasının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilir.

(iii)

Amortisman
Maddi duran varlık kalemleri, hali hazırda kullanılabilir oldukları veya Şirket tarafından inşa edilen
varlıklar için bu varlıkların tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldikleri gün itibarıyla amortismana
tabi tutulurlar. Amortisman, maddi duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı
değerlerinin düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile
hesaplanmaktadır. Amortisman, başka bir varlığın defter değerine dahil edilmediği sürece, genellikle kar
veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, Şirket kiralanan varlığın mülkiyetini kiralama
sonunda makul bir kesinlikte üzerine almayacaksa, varlığın kiralama süresi ile faydalı ömürden kısa
olanı üzerinden amortismana tabi tutulur.
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Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(f)

Maddi duran varlıklar (devamı)

(i)

Amortisman (devamı)
Arazi amortismana tabi değildir.
Cari ve karşılaştırmalı dönemlerde önemli maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı
ömürler aşağıdaki gibidir:
Açıklama
Yeraltı-yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar

Ömür (Yıl)
5-50 yıl
8-50 yıl
3-25 yıl
5-7 yıl
5-40 yıl
2-4 yıl

Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama tarihi itibarıyla gözden
geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir.
(g)

Maddi olmayan duran varlıklar

(i)

Muhasebeleştirme ve ölçüm
Araştırma ve geliştirme
Araştırma faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar gerçekleştikleri zaman kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
Geliştirme harcamaları, sadece söz konusu maliyetler güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa, ürün veya
sürecin geliştirilmesi teknik ve ticari olarak elverişli ise, gelecekte ekonomik fayda sağlanması muhtemel
ve Şirket’in bu varlığı satma veya kullanma amacıyla geliştirmeyi tamamlama niyeti ve yeterli kaynağı
varsa aktifleştirilebilir. Aksi halde gerçekleştikleri zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir. İlk
kayıtlara alınmasını takiben, geliştirme maliyetleri maliyetinden birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş
değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülür.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Şirket tarafından satın alınmış ve belirli bir faydalı ömre sahip diğer maddi olmayan duran varlıklar
maliyetlerinden birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülür.

(ii)

Sonradan oluşan maliyetler
Sonradan oluşan maliyetler, yalnızca ilişkili oldukları maddi olmayan duran varlıkların gelecekteki
ekonomik faydasını arttırıcı bir etkiye sahipse aktifleştirilir. Diğer tüm harcamalar oluştukları zaman kar
veya zararda muhasebeleştirilir.

(iii)

İtfa payları
İtfa payları, maddi olmayan duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin
düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile
hesaplanmaktadır ve genellikle kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Şirket’in maddi olmayan duran varlıklar haklardan oluşup tahmin edilen faydalı ömürleri 5 yıldır.
İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama tarihi itibarıyla gözden geçirilir ve
gerektiğinde düzeltilir.
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Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(h)

Finansal araçlar

(i)

Muhasebeleştirme ve ilk ölçüm
Şirket, ticari alacakları ve borçlanma araçlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Şirket bütün
diğer finansal varlık ve yükümlülükleri sadece ve sadece, ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı
koşullarına taraf olduğu işlem tarihinde muhasebeleştirmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (önemli bir
finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ve finansal yükümlülüklerin ilk
ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe
uygun değere ilave edilerek ölçülür. Önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar, ilk
muhasebeleştirmede işlem bedeli üzerinden ölçülür.

(ii)

Sınıflandırma ve sonraki ölçüm
İlk defa finansal tablolara alınırken, bir finansal varlık belirtilen şekilde sınıflandırılır;
maliyetinden ölçülenler; gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire
ölçülenler- borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar, GUD farkı diğer kapsamlı gelire
ölçülenler- özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar veya GUD farkı kar veya zarara
ölçülenler.

itfa edilmiş
yansıtılarak
yansıtılarak
yansıtılarak

Finansal varlıklar, Şirket, finansal varlıkları yönetmek için işletme modelini değiştirmediği sürece ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra yeniden sınıflandırılmaz. Bu durumda, etkilenen tüm finansal varlıklar,
işletme modelindeki değişikliği izleyen ilk raporlama döneminin ilk gününde yeniden sınıflandırılır.
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:
• Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli

kapsamında elde tutulması ve

• Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev
finansal varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında,
finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde
finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya
önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer
farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir.
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Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(h)

Finansal araçlar (devamı)

(ii)

Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı)
Şirket, iş modelinin varlıkların yönetilme şeklini ve yönetime sağlanan bilgiyi en iyi şekilde yansıtması
amacıyla bir finansal varlığın portföy düzeyinde elde tutulma amacını değerlendirmektedir.
Finansal varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılmaya uygun olmayan işlemlerde üçüncü taraflara
devredilmesi, Şirket’in varlıklarını finansal tablolarında sürekli olarak muhasebeleştirmesiyle tutarlı
olarak bu amaçla satış olarak kabul edilmez.
Alım satım amacıyla elde tutulan veya gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansı bu
esasa göre değerlendirilen finansal varlıklar, GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak
sınıflandırılır.
Sözleşmeye bağlı nakit akışlarının sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren
sözleşmeye bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesinde, Şirket sözleşmeye bağlı nakit
akışlarının özelliklerini esas alır. Bu değerlendirme, finansal varlığın bu koşulu yerine getirmeyecek
şekilde sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştiren sözleşme şartlarını
içerip içermediğinin değerlendirilmesini gerektirir.
Finansal varlıklar – Sonraki ölçüm ve kazanç veya kayıplar
GUD farkı
kar/zarara
yansıtılarak
ölçülen finansal
varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür.
Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net
kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.

İtfa edilmiş
maliyeti
üzerinden ölçülen
finansal varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş
maliyetinden ölçülür. İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları
tutarı kadar azaltılır. Faiz gelirleri yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer
düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum
tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya
zararda muhasebeleştirilir.
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(i)

Finansal araçlar (devamı)

(ii)

Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı)
Finansal yükümlülükler – Sınıflama, sonraki ölçüm ve kazanç ve kayıplar
Finansal yükümlülükler itfa edilmiş maliyetinden ölçülen ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılan
olarak sınıflandırılır.
Bir finansal yükümlülük, alım satım amaçlı elde tutulan tanımını karşılaması durumunda GUD farkı
kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılır. Finansal yükümlülük, türev araç olması ya da ilk kez
kayda alınması sırasında bu şekilde tanımlanması durumunda alım satım amaçlı elde tutulan finansal
yükümlülük olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal
yükümlükler, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülürler ve faiz gelirleri de dahil olmak üzere, net kazanç
ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler, ilk kayıtlara
alınmalarını takiben gelecekteki anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları ile itfa edilmiş
maliyet değerleri üzerinden değer düşüklükleri indirilerek ölçülür. Faiz giderleri ve kur fakları kar veya
zararda muhasebeleştirilir. Bu yükümlülükler kayıtlardan çıkarılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar,
kar veya zararda muhasebeleştirilir.

(iii)

Finansal tablo dışı bırakma
Finansal varlıklar
Şirket, finansal varlıklarla ilgili nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresi dolduğunda
veya bu finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve getirilerinin sahipliğini önemli
ölçüde devrettiğinde veya bu finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları ne
önemli ölçüde devretmiş ne de önemli ölçüde elinde bulundurmakta olması durumunda, ilgili finansal
varlık üzerinde kontrol sahibi olmaya devam etmiyorsa söz konusu finansal varlığı kayıtlarından
çıkarır.
Şirket, bir finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları önemli ölçüde elinde
bulundurmaya devam etmesi durumunda, ilgili finansal varlığı finansal durum tablosuna kayıtlara
almaya devam eder.
Finansal yükümlülükler
Şirket, bir finansal yükümlülük sadece ve sadece, ilgili yükümlülüğe ilişkin borç ortadan kalktığı veya
iptal edildiği zaman finansal durum tablosundan çıkarır. Ayrıca, mevcut bir finansal yükümlülüğün
koşullarında veya nakit akışlarında önemli bir değişiklik yapılması durumunda da Şirket bir finansal
yükümlülüğü finansal durum tablosundan çıkarır. Bunun yerine, değiştirilmiş şartlara dayanarak
gerçeğe uygun değeri üzerinden yeni bir finansal yükümlülük muhasebeleştirilmesini gerektirir.
Finansal yükümlülüğün kayıtlarından çıkartılmasında, defter değeri ile bu yükümlülüğe ilişkin olarak
ödenen tutar (devredilen her türlü nakit dışı varlık veya üstlenilen her türlü yükümlülük de dâhil)
arasındaki fark, kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır.

(iv)

Finansal varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi
Şirket, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece netleştirme için yasal bir hakkı olduğunda
ve işlemi net bazda gerçekleştirmek veya varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini
eş zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında
göstermektedir.
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(j)

Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal araçlar ve sözleşme varlıkları
Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup
olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'larının tahmin edilmesinde, Şirket beklenen erken ödemelerin
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan
elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Şirket’in geçmiş kredi zararı
tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir.
Şirket, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 360 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde
arttığını varsaymaktadır.
Şirket, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır:
•
•

Şirket tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın borçlunun
kredi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi, veya
Finansal aracın vadesinin 360 gün geçmiş olması.

Ömür boyu BKZ’lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm temerrüt
durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır.
12 aylık BKZ’lar raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi muhtemel
temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır.
BKZ’larının ölçüleceği azami süre, Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir.
BKZ’ların ölçümü
BKZ’lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış
bir tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen kredi zararlarıdır
(örneğin, sözleşmeye istinaden işletmeye yapılan nakit girişleri ile işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit
akışları arasındaki farktır) Nakit açığı, sözleşmeye göre işletmeye yapılması gereken nakit akışları ile
işletmenin almayı beklediği nakit akışları arasındaki farktır. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı
ve zamanlaması dikkate alındığından, işletmenin ödemenin tamamını, sözleşmede belirlenen vadeden geç
almayı beklemesi durumunda dahi bir kredi zararı oluşur.
BKZ’ler finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir.
Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar
Her raporlama dönemi sonunda, Şirket itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve GUD farkı
diğer kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıklarının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını
değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir veya
birden fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi değer düşüklüğüne uğramıştır.
Bir finansal varlığın kredi değer düşüklüğüne uğradığının kanıtı aşağıdaki gözlemlenebilir verileri içerir:
•
•
•
•

borçlunun ya da ihraççının önemli finansal zorluğa düşmesi;
borçlunun temerrüdü veya finansal aracın vadesinin 360 gün geçmiş olması gibi sözleşme ihlali;
Şirket’in aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir kredinin ya da avansın yeniden
yapılandırılmasını
borçlunun iflas etme veya finansal yeniden yapılanmaya ihtimalinin olması, veya

finansal zorluklar nedeniyle menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması.
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(j)

Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Değer düşüklüğünün sunumu
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin zarar karşılıkları, varlıkların brüt defter
değerinden düşülür. GUD değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluşan
zarar karşılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer kapsamlı
gelire yansıtılır.
Kayıttan düşme
Bir finansal varlığın değerinin kısmen ya da tamamen geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin
bulunmaması durumunda işletme, finansal varlığın brüt defter değerini doğrudan düşürür. Kayıttan düşme,
bir finansal tablo dışı bırakma sebebidir.
Müşteriler için, Şirket, bireysel olarak makul bir geri kazanım beklentisinin olup olmadığına dayanarak,
zamanlama ve kayıttan düşülecek tutarına ilişkin bir değerlendirme yapar. Şirket kayıttan düşen tutara
ilişkin önemli bir geri kazanım beklememektedir.
Ancak, kayıttan düşülen finansal varlıklar, Şirket’in vadesi gelen tutarların geri kazanılmasına ilişkin
prosedürlerine uymak için halen uygulama faaliyetlerine tabi olabilir.
GUD farkı kar zarara yansıtılmayan bir finansal varlık, her raporlama tarihinde değer düşüklüğü olduğuna
kanaat getirilen nesnel kanıtlarla değerlendirilir.
•

borçlunun temerrüdü veya yükümlülüğünü yerine getirememesi,

•

Şirket’in aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir tutarın yeniden yapılandırılması;

•

borçlunun iflas edeceğine ilişkin göstergelerinin olması;

•

borçlunun ya da ihraççının ödeme durumunda olumsuz durumlar ortaya çıkması;

•

menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması veya

•

bir grup finansal varlıktan beklenen nakit akışlarında ölçülebilen bir düşüşü işaret eden
gözlemlenebilir bilginin ortaya çıkması.

İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar
Şirket bu varlıklar için değer düşüklüğü göstergelerini hem varlık seviyesinde, hem de topluca
değerlendirmektedir. Bütün önemli varlıklar belirgin bir değer düşüklüğü için değerlendirilir. Tek başına
ayrı bir varlık olarak önemli değer düşüklüğü tespit edilmeyen varlıklar, gerçekleşmiş ancak henüz
belirlenmemiş değer düşüklükleri için topluca değer düşüklüğü testine tabi tutulurlar. Tek başına önemli
olmayan varlıklar benzer risk özelliklerine sahip varlıklar olarak gruplanarak toplu halde değer düşüklüğü
testine tabi tutulurlar.
Şirket toplu halde değer düşüklüğünü değerlendirirken geri kazanılma zamanlamasının ve oluşan zarar
tutarlarının geçmişteki eğilimlerini de dikkate alarak gerçekleştirir. Şirket yönetimi, bu değerlendirmeyi
yaparken güncel ekonomik durum ve kredi koşullarını dikkate alarak gerçekleşen kayıpların geçmişteki
eğilimlere göre ayrılan değer düşüklüğü karşılığından daha fazla veya az olmasını gerektiği yönünde kanaat
kullanılarak gerektiğinde düzeltme yapar.
Değer düşüklüğü varlığın defter değeri ile gelecekte beklenen nakit akışlarının, orijinal etkin faiz oranı
ile bugünkü değerine indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır
ve karşılık hesabı kullanılmak suretiyle gösterilir. Şirket, varlığın geri kazanılmasına dair gerçekçi
beklentileri hiç olmadığı zaman ilgili miktarlar düşülür. Değer düşüklüğü muhasebeleştirildikten sonra
meydana gelen bir olay değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kar veya zararda
muhasebeleştirilerek daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararından iptal edilir.
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2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(j)

Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Finansal olmayan varlıklar
Şirket, her bir raporlama tarihinde, stoklar ve ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan finansal olmayan
varlıklar için değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa,
o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Değer düşüklüğü testi için, ayrı ayrı test edilemeyen varlıklar, gruplanmak suretiyle, diğer varlıklar ve
varlık gruplarından bağımsız olarak sürdürülebilir faaliyetlerden nakit girişi yaratan en küçük birimlere ya
da nakit yaratan birimlere (NYB) ayrılır.
Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarı satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile
kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, ilerideki nakit akışlarının ilgili varlık ya da
NYB’deki belirli riskleri ve paranın zaman değerini yansıtan cari piyasa değerlendirmelerini göstermek
için vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesi ile bulunur.
Bir varlıkla ilgili NYB’nin defter değeri geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü gideri kayıtlara
alınır.
Değer düşüklüğü zararları kar veya zararda muhasebeleştirilir. NYB’lerden kaynaklanan ve
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü karşılığı NYB’lerdeki diğer varlıkların defter değerlerinden oransal
esasa göre düşülür.

(k)

Karşılıklar
Karşılıklar, ilerideki tahmini nakit akışlarının paranın zaman değeri ve yükümlülüğe özel riskleri yansıtan
vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesiyle belirlenir. İskonto tutarı
finansman maliyeti olarak muhasebeleştirilir.

(l)

Kiralama işlemleri

(i)

Kiraya veren olarak
Şirket, faaliyet kiralamalarından elde ettiği kira ödemelerini doğrusal olarak ‘diğer gelirin bir parçası olarak
finansal tablolarına yansıtmaktadır.

(m) Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin
verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir.
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Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı)
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan
Değişiklikler)
UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi
amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin
değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan Değişiklikler Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır.
Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara
açıklık getirmiştir.
TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır:
a.
Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama
dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi.
b.
İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti ve
amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi.
c.
İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin açıklanması.
d.
İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin
hükümlerin açıklanması.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamasına izin
verilmektedir.Son olarak, , UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan değişiklikle UMS
1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir.
Grup, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini
değerlendirmektedir.
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a ilişkin
değişiklikler
UMSK tarafından Mayıs 2020 tarihinde “COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan
İmtiyazlar-UFRS 16 Kiralamalar’a ilişkin değişiklikler KGK tarafından TFRS 16’da Yapılan
Değişiklikler olarak 5 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
Bu değişiklikle birlikte TFRS 16’ya Covid 19’dan kaynaklanan kira imtiyazlarının kiralamada yapılan
bir değişiklik olarak dikkate alınmamasına yönelik kiracılar için Covid-19 konusunda muafiyet
eklenmiştir.
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(m)

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı)
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a ilişkin
değişiklikler (devamı)
Öngörülen kolaylaştırıcı muafiyet, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan
imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanabilecektir:
 Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden
olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde
aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,
 Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran
2021 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi
 Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.
Kiraya verenler için herhangi bir kolaylaştırıcı hükme yer verilmemiştir. Kiraya verenler kira
imtiyazlarının kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeye devam etmeli ve buna
göre muhasebeleştirme yapmalıdırlar.
Kiracılar için COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar - TFRS 16’ya İlişkin
Değişiklikler’in yürürlük tarihi, 1 Haziran 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri
olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.
TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik
Mayıs 2020'de UMSK, TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik
yayımlamıştır.
Değişiklikle, UMSK tarafından TFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin eski
bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan referanslar ile
değiştirilmiştir.
Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan değişiklik)
Mayıs 2020'de UMSK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardındadeğişiklik yapan “Maddi Duran
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme”değişikliğini yayımlamıştır. Değişiklikle birlikte, artık
bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin satışından
elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin verilmemektedir.
Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin satış maliyetleri ile birlikte
kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir.
Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı ve
tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle bilikte ,artık varlığı kullanım amacına uygun hale
getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden
düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık
kar veya zarara yansıtacaktır.
Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
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Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de
yapılan değişiklik)
UMSK, Mayıs 2020'de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’da değişiklik yapan
“Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri”değişikliğini
yayımlamıştır.
UMSK, bir sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadığını değerlendirmek amacıyla,
sözleşmeyi yerine getirme maliyetinin hem katlanılması gereken zorunlu ilave maliyetler hem de diğer
doğrudan maliyetlerin dağıtımı ile ilgili maliyetleri içerdiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla TMS 37'ye
yönelik bu değişikliği yayımlamıştır.
Değişiklikler, bir sözleşmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir sözleşmenin
yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde işletmenin hangi maliyetleri dahil edebileceğini
belirlemiştir.
Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi
TFRS’deki iyileştirmeler
Yürürlükteki standartlar için yayımlanan “TFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi” aşağıda
sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin
verilmektedir. TFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Bu değişiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra TFRS ‘leri uygulamaya başlaması
durumunda TFRS 1'in uygulamasını kolaylaştırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan daha
sonra TFRS ‘leri uygulamaya başlaması durumunda TFRS 1.D16(a) paragrafınıdaki muafiyetten
yararlanmak suretiyle tüm yabancı para işlemler için birikmiş yabancı para çevrim farklarını, ana
ortaklığın TFRS Standartlarına geçiş tarihine göre ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına dahil
edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu değişikliklikle birlikte, bağlı ortaklıklar için bu isteğe
bağlı bu muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz maliyetleri düşürmeyi; ve ii) benzer eş anlı
muhasebe kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak UFRS Standartlarına
geçişi kolaylaştıracaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Bu değişiklik, - finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '% 10 testinin'
gerçekleştirilmesi amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için ödenen ücretler düşülerek net tutar
üzerinden belirlenmesinde, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile bunlar
arasında veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa
kavuşturmaktadır.
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Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi (devamı)
TFRS’deki iyileştirmeler (devamı)
TFRS 16 Kiralama İşlemleri, Açıklayıcı Örnek 13
Bu değişiklik ile, Açıklayıcı Örnek 13’ün kiraya verenin özel maliyetler ile ilgili kiracıya ödeme
yapmasına ilişkin kısmı kaldırılmaktadır. Halihazırda yayımlandığı şekliyle, bu örnek, bu tür ödemelerin
neden bir kiralama teşviği olmadığı konusunda açık değildir. Böylece genel olarak yaygın karşılaşılan
gayrimenkul kiralama işlemlerindeki kira teşviklerinin belirlenmesinde karışıklık yaşanması olasılığının
ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
Bu değişiklik, 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 işlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu değişiklik, uygun olan
durumlarda, TFRS 13’ün kullanılmasına yönelik esneklik sağlamaktadır.
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yapılan Değişiklikler)
UMSK tarafından, Ağustos 2020'de, 2019'da yayımlananları tamamlayan ve gösterge faiz oranı
reformunun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerine odaklanan değişiklikler, örneğin, bir
finansal varlığa ilişkin faizi hesaplamak için kullanılan bir faiz oranı ölçütü: alternatif bir kıyaslama
oranı ile değiştirilmesi, KGK tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır; .
2. Aşama değişiklikleri, Gösterge Faiz Oranı Reformu - 2. Aşama, sözleşmeye bağlı nakit akışlarındaki
değişikliklerin etkileri veya bir faiz oranı ölçütünün değiştirilmesinden kaynaklanan riskten korunma
ilişkileri dahil olmak üzere, bir faiz oranı karşılaştırması reformu sırasında finansal raporlamayı
etkileyebilecek konuları ele almaktadır. Alternatif bir kıyaslama oranı ile (değiştirme sorunları). UMSK
, 2019 yılında projenin 1. Aşamasında ilk değişikliklerini yayımlamıştı.
2. Aşama değişikliklerinin amacı, şirketlere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır:
• gösterge faiz oranı reformu nedeniyle sözleşmeye bağlı nakit akışlarında veya riskten korunma
ilişkilerinde değişiklik yapıldığında UFRS Standartlarının uygulanması; ve
• finansal tablo kullanıcılarına faydalı bilgiler sağlamak.
Projesinin 2. Aşamasında UMSK, UFRS 9 Finansal Araçlar, UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ve
UFRS 16 Kiralamalar'daki hükümleri aşağıdakilerle ilgili değiştirmiştir:
• finansal varlıkların, finansal yükümlülüklerin ve kira yükümlülüklerinin sözleşmeye bağlı nakit
akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler;
•riskten korunma muhasebesi; ve
• açıklamalar.
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(m)

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı)
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yapılan Değişiklikler) (devamı)
2. Aşama değişiklikleri, yalnızca gösterge faiz oranı reformunun finansal araçlar ve riskten korunma
ilişkilerinde gerektirdiği değişiklikler için geçerlidir.
Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulanacak olmakla birlikte, erken uygulamasına da izin verilmektedir.
Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler
1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan değişiklikler
ise şu şekildedir:
1-) Güncellenen Kavramsal Çerçeve (2018 sürümü)
2-) TFRS 3 İşletme Birleşmelerinde Değişiklikler - İşletme Tanımı
TFRS 3’deki değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisi olmamıştır.
3-) TMS 1 ve TMS 8'deki Değişiklikler - Önemli Tanımı
TMS 1 ve TMS 8’deki değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde
önemli bir etkisi olmamıştır.
4-) Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de Yapılan Değişiklikler)
Bu değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.

2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Yönetim finansal tabloları hazırlarken Şirket’in muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan
varlıkların, yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin miktarlarını etkileyen muhakeme, tahmin ve
varsayımlarda bulunmuştur. Gerçek miktarlar tahmini miktarlardan değişiklik gösterebilir.
Tahminler ve ilgili varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Tahminlerde yapılan
değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilmektedir.
Varsayımlar ve tahminlere bağlı belirsizlikler
31 Aralık 2020 yıl sonu itibarıyla önemli bir düzeltme yapılması riskini içeren tahminler ve
varsayımlarla ilgili belirsizliklere ait bilgiler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır:
•
•
•
•

Dipnot 15 – Çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda planlarına bağlı yükümlülüklerin yeniden
ölçümü: Temel aktüeryal varsayımlar;
Dipnot 11-12– Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri;
Dipnot 13 – Karşılıkların ve koşullu borçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi: kaynak
çıkışlarının büyüklüğü ve olasılığı hakkındaki temel varsayımlar; ve
Dipnot 27 – Finansal araçlar
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Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Gerçeğe uygun değerlerin ölçümü
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olup; aktif piyasanın bulunmadığı
durumlarda Grup’un erişiminin olduğu en avantajlı piyasayı ifade eder. Bir borcun gerçeğe uygun değeri
yerine getirmeme riskinin etkisini yansıtır.
Şirket’in çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir.
Aktif bir piyasanın bulunduğu durumda, Şirket finansal bir varlık ya da yükümlülük için gerçeğe uygun
değeri ilgili varlık ya da yükümlülüğün aktif piyasasaki kotasyon fiyatını kullanarak ölçer. Varlık veya
yükümlülüğe ilişkin işlemlerin, fiyatlandırma bilgisi sağlamaya yönelik yeterli sıklıkta ve hacimde
sürekli gerçekleştiği piyasa aktif olarak kabul edilir.
Aktif piyasada bir kotasyon fiyatı yoksa Şirket ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami
seviyeye çıkaran ve gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indiren değerleme
teknikleri kullanır. Seçilen değerleme tekniği, piyasa katılımcılarının bir işlemi fiyatlandırırken dikkate
alacakları tüm faktörleri içerir.
Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen bir varlık veya borcun bir teklif fiyatı ve alış fiyatı varsa, Şirket varlık
ve uzun pozisyonları teklif fiyatından, yükümlülükleri ve kısa pozisyonları ise alış fiyatından ölçer.
İlk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değere ilişkin en iyi gösterge, gerçekleşen işlem fiyatıdır (diğer
bir ifadeyle, alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeridir). Şirket, ilk muhasebeleştirmede
gerçeğe uygun değerin işlem fiyatından farklı olduğunu tespit ederse ve gerçeğe uygun değer, aynı varlık
veya yükümlülük için aktif bir piyasadaki kotasyon fiyatıyla veya gözlemlenemeyen girdilerin
kullanıldığı bir değerleme tekniğine dayanılarak kanıtlanmazsa, ölçümle ilgili olarak önemsiz olması
durumunda, finansal araç ilk ölçümünde gerçeğe uygun değerden ölçülür ve gerçeğe uygun değer ile
işlem fiyatı arasındaki farkı ertelemek üzere düzeltilir. İlk muhasebeleştirmeyi müteakip, finansal aracın
ömrü boyunca uygun bir temelde kar veya zararda muhasebeleştirilir. Ancak, kar veya zararda
muhasebeleştirme, değerlemenin tamamen gözlemlenebilir piyasa verileri tarafından desteklendiği
sürece veya işlemin kapatıldığı zamana kadar devam eder.
Şirket gerçeğe uygun değerlerin ölçümüne dair bir kontrol çerçevesine sahiptir. Bu çerçeve tüm
sorumluluğu bütün önemli gerçeğe uygun değerleme ölçümlerini, Seviye 3’e dair ölçümler de dahil,
denetlemek olan bir değerlendirme takımını da içermektedir ve bu takım direkt olarak CFO’ya
raporlamaktadır.
Değerlendirme takımı düzenli olarak gözlemlenemeyen verileri ve değerlendirme düzeltmelerini gözden
geçirmektedir. Şayet üçüncü taraf bilgileri, örneğin aracı kote edilmiş fiyatları veya fiyatlandırma
servisleri, gerçeğe uygun değeri ölçmek için kullanıldıysa değerlendirme takımı üçüncü taraflardan elde
edilen bilgiyi değerlendirme sonuçlarının TFRS’nin gerekliliklerine, gerçeğe uygun değerlemelerin
gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisinde hangi seviyede sınıflandırılması gerektiği de dahil olmak üzere,
uyumu sonucunu desteklemek için gözden geçirir.
Bir varlığın veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini ölçerken Şirket olabildiğince pazarda
gözlemlenebilir bilgileri kullanır. Gerçeğe uygun değerlemeler aşağıda belirtilen değerleme
tekniklerinde kullanılan bilgilere dayanarak belirlenen gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisindeki
değişik seviyelere sınıflanmaktadır.
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2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Gerçeğe uygun değerlerin ölçümü (devamı)
•

Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatla;

•

Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir
nitelikteki veriler; ve

•

Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).

Şayet bir varlığın veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini ölçmek için kullanılan bilgiler gerçeğe
uygun değerleme hiyerarşisinin farklı bir seviyesine sınıflandırılabiliyorsa bu gerçeğe uygun değerleme
bütün ölçüm için önemli olan en küçük bilginin dahil olduğu gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisinin
aynı seviyesine sınıflandırılır.
Şirket gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisindeki seviyeler arasındaki transferleri değişikliğin meydana
geldiği raporlama döneminin sonunda muhasebeleştirmektedir.
Gerçeğe uygun değerleme ölçümlerini yaparken kullanılan varsayımlara dair daha fazla bilgi aşağıdaki
notlarda belirtilmiştir:

2.6

•

Dipnot 11 – Maddi duran varlıklar;

•

Dipnot 27 – Finansal araçlar

Önemli Olay ve İşlemler
COVID-19 Pandemisi
2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Tip
Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi ilan edilmiştir.
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2.6

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
Önemli Olay ve İşlemler (devamı)
COVID-19 Pandemisi(devamı)
Söz konusu durum Şirket’in faaliyet gösterdiği coğrafyada sosyal yaşamı ve ekonomik aktiviteleri
olumsuz yönde etkilemektedir. Şirket yönetimi COVID-19 salgınının Şirket’in finansal durumuna,
finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan olumsuz etkilerini kabul edilebilir düzeye
indirgemek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Alınan
tedbirler kapsamında işletmenin sürekliliği varsayımının değerlendirilmesi amacıyla Şirket’in
sürekliliğine ilişkin değerlendirmeler gözden geçirilmiştir.
Şirket Yönetimi, yılın ilk yarısında büyük ölçüde pandemi kaynaklı belirsiz ekonomik görünümü, aldığı
finansal ve operasyonel önlemler vasıtasıyla maruz kalınabilecek asgari düzeye indirmeye çalışmıştır.
Pandeminin müşteriler üzerindeki olası etkileri göz önüne alınmış, müşteriler ile yoğun irtibat sağlanarak
üretim, satış ve lojistik operasyonlar koşullara uygun revize edilmiştir. Bu önlemler sonrası, üçüncü
çeyrekte normalize olan satışlar miktarsal bütçe hedeflerini yakalamıştır. Devamında, yılın son
çeyreğinde yapılmış erken planlamanın da katkısıyla COVID-19’un yarattığı olumsuz etki kısmen telafi
edilebilmiştir. 2021 yılı tahminleri, 2020 ikinci yarısında gerçekleşen olumlu trende paralel gelişeceği
beklenmekte olup, pandeminin Türk ve Dünya pazarları üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.
Öte yandan, yönetimin, Şirket’in operasyonel varlığını sürdürmek için on iki aylık dönemde yeterli
likidite rezervi sağlayacak kaynaklara sahip olması konusunda makul bir beklentisi vardır. Ayrıca,
operasyonel giderlerin devlet teşvikleriyle ve operasyonların yavaşlaması ile azalacağı varsayılmaktadır.
Nitekim Şirket “Kısa Çalışma Ödeneği”ne başvurup gerekli onayları alarak cari yılın Nisan ayından
itibaren 3 aylık devlet teşviki alarak personel giderlerini azaltma yoluna gitmiş ve aynı zamanda istihdam
düşüşüne yol açmamıştır. İlgili yasanın uzatılması halinde tekrar başvuru yapılabileceği de
değerlendirmeler arasındadır. Yönetim, halihazırda belirgin olmayan ekonomik görünüme rağmen,
Şirket’in olası riskleri başarılı bir şekilde yönetmek için iyi organize olduğuna ve müşterilerdeki
beklentiler değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısının daha olumlu olacağına inanmaktadır.
Ayrıca, Şirket bütçe projeksiyonları çeşitli senaryolar ile tekrar hesaplanarak nakit akış riskinin
muhtemel etkileri, beklenen kredi zararlarına ilişkin kullanılan tahmin ve varsayımlar, Şirket
bünyesindeki varlıklara ilişkin değer düşüklüğü varsayımları ve hasılatın muhasebeleştirilmesi
kapsamında edim yükümlülükleri yeniden değerlendirilmiş ve işletmenin sürekliliği esasına göre
hazırlanan finansal tablolar bu değerlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Rapor tarihi itibari ile
özet finansal tablolarda açıklananlar dışında Şirket faaliyetlerini ve özet finansal tabloları etkileyen
önemli bir husus bulunmamaktadır.

2.7

Karşılaştırmalı bilgiler
İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri
belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve ilgili farklar ilgili dipnotlarda açıklanır.
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3

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
2020
30.843
27.080.900
1.556.513
25.524.387
27.111.743

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

2019
22.100
9.668.436
1.027.850
8.640.586
9.690.536

31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’e ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve faiz oranlarının
detayları aşağıdaki gibidir:
Avro
Amerika Birleşik Devletleri Doları (“USD”)
Avro
TL
Avro
TL

TL
Avro
Avro
TL
TL
Avro

Vade
4 Ocak 2021
4 Ocak 2021
4 Ocak 2021
4 Ocak 2021
4 Ocak 2021
4 Ocak 2021

Vade
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020

Faiz oranı
1.2%
0.5%
0.3%
5.75%
1.0%
8.00%

Faiz oranı
5.75%
0.10%
0.90%
9.5%
10.25%
0.90%

2020
13.781.334
4.603.651
4.132.709
1.812.332
784.361
410.000
25.524.387
2019
5.019.790
1.941.152
1.410.666
195.828
66.265
6.885
8.640.586

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri bakiyeleri üzerinde herhangi bir blokaj veya
kısıtlama bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

4

Finansal Yatırımlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla satılmaya hazır finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi (“Parsan”)
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Asil Çelik “)

2020
25.537.550
49.368.436
74.905.986

2019
17.802.718
49.368.436
67.171.154

Borsada işlem gören finansal yatırımları gerçeğe uygun değerleri ile gösterilirler. Aktif piyasada işlem
gören finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki 7.734.832 TL kazanç (2019: 8.596.591 TL
kazanç) tutarındaki fark, özkaynakta kayda alınmıştır.
Şirket 2020 yılı içerisinde Asil Çelik hissesi satın almamıştır (2019: Asil Çelik hissesi satın almamıştır).
Şirket 2020 yılı içerisinde Parsan hissesi satın almamıştır (2019: Asil Çelik hissesi satın almamıştır).
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5

Finansal Borçlanmalar
31 Aralık tarihleri itibarıyla, Şirket’in toplam banka kredileri aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Kısa vadeli finansal borçlanmalar

2020
31.490.601
7.892.956
39.383.557

2019
29.650.603
6.965.506
36.616.109

Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçlanmalar

21.697.203
21.697.203

7.709.588
7.709.588

Toplam finansal borçlanmalar

61.080.760

44.325.697

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kredilerin orjinal para birimi TL ve Avro olup, kredilerin faiz oranı
sırasıyla yüzde 11,26 – 19.50 ve Euribor+ yüzde 0.60 -2.25 aralığındadır (31 Aralık 2019: Avro yüzde
11,26 – 19.50 ve Euribor+ yüzde 0.60 -2.25).
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam kredilerin 32.523.783 TL’si para birimi TL olan kredilerden (31
Aralık 2019: 30.239.395 TL) ve 28.556.977 TL’ lik (3.170.215 Avro) (31 Aralık 2019: 14.086.302 TL
(2.118.050 Avro)) kısmı ise para birimi Avro olan kredilerden oluşmaktadır.
Kredi sözleşmelerinin orijinal vadelerine göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık tarihleri itibarıyla
aşağıdaki gibidir:
2020
39.383.557
14.464.798
7.232.405
61.080.760

Bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler

2019
36.616.109
5.139.724
2.569.864
44.325.697

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akış hareketi
aşağıdaki gibidir:

Finansal borçlanmalar

1 Ocak 2020
44.325.697
44.325.697

Nakit işlemler
15.484.393
15.484.393

Nakit olmayan
işlemler
1.270.670
1.270.670

31 Aralık 2020
61.080.760
61.080.760

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akış hareketi
aşağıdaki gibidir:

Finansal borçlanmalar

1 Ocak 2019
16.285.557

Nakit işlemler
25.209.258

Nakit olmayan
işlemler
2.830.882

31 Aralık 2019
44.325.697

16.285.557

25.209.258

2.830.882

44.325.697
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İlişkili Taraf Açıklamaları
Finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri
tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve müştereken kontrol edilen
ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında ilişkili
taraflarlarla çeşitli işlemler yapılmıştır. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun şekilde
işletmenin normal işleyişi esnasında gerçekleştirilmiştir.
İlişkili taraf bakiyeleri
31 Aralık tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

2020
651.064
62.521.897
63.172.961

2019
791.860
43.788.214
44.580.074

16.880.471
11.953
16.892.424

9.820.462
213.750
10.034.212

31 Aralık tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:
2020
Alacak

651.064
--

-15.401.284

Ticari
olmayan
---

--

13.575.272

--

--

--

--

1.009.879

--

--

12.915.027

917

--

--651.064

--62.521.897

370.247
98.144
16.880.471

-11.953
11.953

Ticari
Parsan
Asil Çelik (*)
Güriş Holding Anonim Şirketi (“Güriş
Holding”)
Bordo Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim
Şirketi (“Bordo Elektrik”) (**)
Güriş İş Makinaları Endüstri Anonim Şirketi
("Güriş İş Makinaları")
Çelik Holding Anonim Şirketi (“Çelik
Holding”)
Diğer

Borç

Ticari
olmayan
36.031.598
--

Ticari

2019
Alacak

Parsan
Asil Çelik (*)
Bordo Elektrik (**)
Güriş İş Makinaları
Güriş Holding

Ticari
791.860
----791.860

(*) Şirket Asil Çelik’ten hammadde tedarik etmektedir.
(**) Şirket Bordo Elektrik’ten enerji hizmeti tedarik etmektedir.
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Ticari
olmayan
15.511.572
--7.863.132
20.413.510
43.788.214

Borç
Ticari
1.912.569
7.254.383
653.510
--9.820.462

Ticari
olmayan
----213.750
213.750
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İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraf işlemleri
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait ilişkili taraflar ile yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:

Asil Çelik
Parsan
Bordo Elektrik
Çelik Holding
Diğer

2020
Diğer gider
-------

Alımlar
67.832.178
14.637.511
7.341.075
2.492.746
202.352
92.505.862

Satışlar
-11.908.704
-998
-11.909.702

Diğer gelir
-1.099.664
--722.014
1.821.678

2019
Asil Çelik
Parsan
Bordo Elektrik
Çelik Holding
Güriş İş Makinaları
Diğer

Alımlar
53.321.265
11.675.810
6.552.284
---71.549.359

Diğer gider
-15.014.434
-1.402.806
6.024
186.421
16.609.685

Satışlar
572.945
4.138.783
----4.711.728

Diğer gelir
627.248
8.637
-39.956
-675.841

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait Şirket için üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar
toplamı 787.032 TL (31 Aralık 2019: 1.901.961 TL) tutarındadır.
31 Aralık tarihleri itibarıyla, Şirket’in direktörlere ve üst düzey yöneticilere borcu bulunmamaktadır.

7

Ticari Alacak ve Borçlar
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki gibidir:
2020
61.780.547
651.064
480.004
477.953
(477.953)
(137.956)
62.773.659

Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 6)
Alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Alacak reeskontu (-)

2019
36.453.023
791.860
532.706
477.953
(477.953)
(101.854)
37.675.735

Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
Şirket’in kısa vadeli ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar
Not 28’de açıklanmıştır.
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Ticari Alacak ve Borçlar (devamı)
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir:
2020
12.608.268
16.880.471
(74.766)
29.413.973

Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 6)
Borç reeskontu (-)

8

2019
7.884.592
9.820.462
(55.200)
17.649.854

Diğer Alacak ve Borçlar
Diğer alacaklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa ve uzun vadeli diğer alacakları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli
Vergi dairesinden alacaklar ve iade alınacak Katma Değer Vergisi (“KDV“)
Diğer alacaklar

Uzun vadeli
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 6)
Diğer alacaklar

2020
1.046.159
15.313
1.061.472

2020
62.521.897
4.243
62.526.140

2019
825.672
26.090
851.762

2019
43.788.214
1.610
43.789.824

Şirket’in kısa ve uzun vadeli diğer alacaklarına ilişkin kredi ve kur riskine ilişkin detaylar Not 28’de
açıklanmıştır.
Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli diğer borçları aşağıdaki gibidir:
2020
11.953
928
12.881

İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 6)
Diğer borçlar

Şirket’in kısa vadeli diğer borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Not 28’de açıklanmıştır.
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Stoklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki gibidir:
2020
28.248.198
12.431.650
15.782.417
(2.157.869)
54.304.396

İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamüller
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

2019
20.697.598
7.297.092
16.458.233
(1.071.039)
43.381.884

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla stoklar üzerindeki değer düşüklüğü karşılığının hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
2020
(1.071.039)
(629.171)
(457.659)
(2.157.869)

Açılış bakiyesi
Dönem karşılığı
Çevrim farkı
Kapanış bakiyesi

2019
(468.434)
(528.378)
(74.227)
(1.071.039)

Stok değer düşüklüğü karşılığı satılan malın maliyetinde giderleşmiştir.

10

Peşin Ödenmiş Giderler
31 Aralık tarihleri itibarıyla, kısa vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:
2020
2.371.474
13.953
38.878
11.764
2.436.069

Gelecek aylara ait giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
İş avansları
Personel avansları

2019
2.017.047
273.885
19.520
5.506
2.315.958

31 Aralık tarihleri itibarıyla, uzun vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:
2020
2.848.622
2.848.622

Verilen sipariş avansları
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Maddi Duran Varlıklar
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet değeri
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çevrim farkları
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi

Arazi ve
arsalar

Yer altı ve
yer üstü
düzenleri

90.624.993
161.450
32.141.990
122.928.433

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çevrim farkları
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi
31 Aralık 2020 net defter değeri

Demirbaşlar

Diğer
duran
varlıklar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

625.841
-221.829
847.670

4.206.558
530.903
1.556.854
6.294.315

38.207.444
9.332.487
14.700.019
62.239.950

22.712.278
3.489.800
8.483.156
34.685.234

236.279.051
17.206.369
85.882.888
339.368.308

(49.398.240)
(2.457.374)
(18.651.203)
(70.506.817)

(35.218)
(88.181)
(161.658)
(285.057)

(2.885.566)
(311.810)
(1.134.558)
(4.331.934)

(31.041.955)
(6.218.905)
(10.712.645)
(47.973.505)

-----

(87.395.587)
(9.222.762)
(32.981.596)
129.599.945

29.590.580

562.613

1.962.381

14.266.445

34.685.234

209.768.363

Binalar

Tesis,
makine ve
cihazlar

Taşıtlar

1.563.782
-554.282
2.118.064

7.368.778
157.114
2.631.353
10.157.245

70.969.377
3.534.615
25.593.405
100.097.397

-----

(847.029)
(46.191)
(403.933)
(1.297.153)

(3.187.579)
(100.301)
(1.917.599)
(5.205.479)

122.928.433

820.911

4.951.766

Amortisman giderlerinin ve itfa paylarının 9.168.649 TL’si (2019: 10.390.963 TL) satılan malın maliyetine, 11.941 TL’si (2019: 13.532 TL) pazarlama giderlerine ve 318.069 TL’si (2019:
360.473 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in sahip olduğu tüm maddi duran varlıklar deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere karşın 94.239.002 TL tutarında sigortalıdır (2019: 94.239.002 TL).
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla arazi ve arsalar üzerinde 24.771.225 TL (2.750.000 Avro karşılığı) (31 Aralık 2019: 17,291,560TL (2.600.000 Avro karşılığı)) tutarında rehin bulunmaktadır.
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Maddi Duran Varlıklar (devamı)
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet değeri
1 Ocak 2019 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
Değer artışları
Çevrim farkları
31 Aralık 2019 itibarıyla kapanış bakiyesi

Arazi ve
arsalar

Yer altı
ve yer
üstü
düzenleri

Binalar

61.621.916
97.945
--21.510.829
7.394.303
90.624.993

1.417.387
----146.395
1.563.782

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2019 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Çevrim farkları
31 Aralık 2019 itibarıyla kapanış bakiyesi

------

31 Aralık 2019 net defter değeri

90.624.993

Tesis,
makine ve
cihazlar

Taşıtlar

6.678.946
----689.832
7.368.778

61.034.670
1.758.474
(495.158)
2.202.303
-6.469.088
70.969.377

35.218
489.927
-70.362
-30.334
625.841

3.503.465
202.638
(17.406)
140.483
-377.378
4.206.558

27.589.559
--7.414.968
-3.202.917
38.207.444

(790.972)
(40.138)
-(15.919)
(847.029)

(3.074.920)
(80.666)
-(31.993)
(3.187.579)

(46.326.691)
(2.553.837)
495.158
(1.012.870)
(49.398.240)

(35.218)
---(35.218)

(2.700.133)
(145.237)
17.406
(57.602)
(2.885.566)

(20.371.398)
(7.640.343)
-(3.030.214)
(31.041.955)

716.753

4.181.199

21.571.137

590.623

1.320.992

36

Demirbaşlar

Diğer duran
Varlıklar

7.165.489

Yapılmakta
olan
yatırımlar
5.491.373
25.724.355
-(9.828.116)
-1.324.666
22.712.278

-----22.712.278

Toplam
167.372.534
28.273.339
(512.564)
-21.510.829
19.634.913
236.279.051

(73.299.332)
(10.460.221)
512.564
(4.148.598)
(87.395.587)
148.883.464
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Haklar

Geliştirme
giderleri

Toplam

1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çevrim farkları
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi

1.601.072
149.958
586.097
2.337.127

3.892.450
3.263.261
1.784.387
8.940.098

5.493.522
3.413.219
2.370.484
11.277.225

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çevrim farkları
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi
31 Aralık 2020 net defter değeri

(1.085.928)
(195.089)
(74.784)
(1.355.801)
981.326

Maliyet

(168.216) (1.254.144)
(80.808)
(275.897)
(227.680)
(302.464)
(476.704) (1.832.505)
8.463.394
9.444.720

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareket tablosu aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir:
Haklar

Geliştirme
giderleri

Toplam

1 Ocak 2019 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çevrim farkları
31 Aralık 2019 itibarıyla kapanış bakiyesi

1.015.515
458.809
126.748
1.601.072

568.411
3.116.809
207.230
3.892.450

1.583.926
3.575.618
333.978
5.493.522

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2019 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çevrim farkları
31 Aralık 2019 itibarıyla kapanış bakiyesi
31 Aralık 2019 net defter değeri

(847.358)
(199.845)
(38.725)
(1.085.928)
515.144

Maliyet

13

-(847.358)
(104.902)
(304.747)
(63.314)
(102.039)
(168.216) (1.254.144)
3.724.234
4.239.378

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla, kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:
2020
2.863.861
569.759
346.204
3.779.824

Prim karşılıkları
Kullanılmayan izin karşılığı
Dava karşılığı

2019
1.586.528
495.842
378.851
2.461.221

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait prim karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2020
1.586.528
2.599.606
(1.911.773)
589.500
2.863.861

1 Ocak açılış bakiyesi
İlave karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Çevrim farkı
31 Aralık kapanış bakiyesi
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Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar (devamı)
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait izin karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2020
495.842
(90.598)
164.515
569.759

1 Ocak açılış bakiyesi
Konusu kalmayan karşılık
Çevrim farkları
31 Aralık kapanış bakiyesi

2019
606.293
(105.427)
(5.024)
495.842

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihinde sona eren yıllara ait dava karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2020
378.851
58.149
(152.202)
61.406
346.204

1 Ocak açılış bakiyesi
İlave karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Çevrim farkı
31 Aralık kapanış bakiyesi

14

2019
303.799
144.183
(107.326)
38.195
378.851

Taahhütler
Verilen teminat, rehin ve ipotekler
31 Aralık tarihleri itibarıyla, Şirket'in teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki
gibidir:

Teminat
Rehin
İpotek
Toplam TRİ

Teminat
Rehin
İpotek
Toplam TRİ

TL Karşılığı
22.428.606
24.771.725
-47.200.331

2020
TL
606.300
--606.300

USD
141.827
--141.827

Avro
2.307.000
2.750.000
-5.057.000

TL Karşılığı
7.272.212
17.291.560
-24.563.772

2019
TL
681.500
--681.500

USD
237.027
--237.027

Avro
779.287
2.600.000
-3.379.287
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Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklık ve müştereken kontrol
edilen ortaklıklarda bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın
işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20
yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personele
kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla değişmesinden
dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri vardır.
Bu ödemeler 31 Aralık 2020 itibarıyla 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 7.117 TL’ye göre (31 Aralık
2019: 6.380 TL) çalışılan yıl başına emeklilik ya da fesih günündeki orana göre hesaplanır. Kıdem
tazminatı karşılığı cari bazda hesaplanır ve finansal tablolara yansıtılır. Karşılık Şirket’in çalışanlarının
emekliliklerinden kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. Hesaplama Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TFRS, Şirket’in yükümlülüklerini
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını
öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar
aşağıda belirtilmiştir.
Temel varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişikteki finansal
tablolarda yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2020 tarihindeki karşılık yıllık yüzde 9 enflasyon
oranı ve yüzde 13 faiz oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 3.67 iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31
Aralık 2019: yıllık yüzde 7 enflasyon oranı ve yüzde 11.50 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık
yüzde 4.21 iskonto oranı).
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıllara ait, kıdem tazminatı karşılığındaki hareketler
aşağıdaki gibidir:
2020
5.197.278
663.292
276.344
(544.102)
(368.034)
14.676
5.239.454

1 Ocak bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
Aktüeryal fark
Çevrim farkı
31 Aralık bakiyesi

39

2019
5.164.638
582.961
333.044
(503.862)
(399.148)
19.645
5.197.278
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Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir:
2020
710.958
666.242
1.377.200

Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

2019
418.622
492.065
910.687

17 Diğer Varlık ve Yükümlülükler
31 Aralık tarihleri itibarıyla, diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:
2020
3.406.094
1.442.444
4.848.538

Devreden ve indirilecek KDV
Diğer

2019
3.092.569
-3.092.569

31 Aralık tarihleri itibarıyla, diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
2020
464.862
52.021
516.883

Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer

18

2019
370.119
46.038
416.157

Sermaye, Yedekler ve Diğer Özsermaye Kalemleri
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr (2019: 1 Kr) olan
2,235,340,800 adet (31 Aralık 2019: 2,235,340,800 adet) hisseden meydana gelmiştir. Farklı hisse
grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.
Şirket’in 31 Aralık tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Parsan
Çelik Holding
Diğer
Toplam Sermaye

%
48.34
35.94
15.72
100.00

2020
10.806.721
8.033.575
3.513.112
22.353.408

%
48.34
35.94
15.72
100.00

2019
10.806.721
8.033.575
3.513.112
22.353.408

Diğer içinde sunulan ortaklar, gerçek kişi ve tüzel kişi ortaklardır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket ortakları tarafından taahhüt edilen ödenmemiş sermayesi
bulunmamaktadır.
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Sermaye, Yedekler ve Diğer Özsermaye Kalemleri (devamı)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı
dışındaki belli amaçlar için ayrılmış yedeklerdir. Bu yedekler, Şirket’in yasal kayıtlarındaki tutarlar
üzerinden gösterilmekte olup, finansal tabloların TFRS’ye uygun olarak hazırlanmasında ortaya çıkan
farklılıklar geçmiş yıllar kar/zararıyla ilişkilendirilmektedir.
Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabının detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
3.677.196
3.677.196
252.045
252.045
7.328.747
7.328.747
11.257.988
11.257.988

Birinci tertip genel kanuni yedek akçe
İkinci tertip genel kanuni yedek akçe
Geri alınmış pay karşılığı
Toplam

TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yıllık ticari karın yüzde 5’i ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde
20’sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe; pay sahiplerine yüzde 5 oranında kar
payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde 10’u ise ikinci tertip
genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş
sermayesinin yüzde 20’si olan sınıra ulaştığından 2019 yılı net dönem karı üzerinden birinci tertip genel
kanuni yedek akçe ayrılmamıştır. İkinci tertip genel kanuni yedek akçe için herhangi bir sınır
bulunmamaktadır. Söz konusu yedek akçeler Şirket’in ödenmiş sermayesinin yarısını aşmadığı sürece,
sadece zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya
işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in geri alınmış payları için finansal tablolarında yer alan kardan
ayrılan kısıtlanmış yedekler tutarı içerisinde 7.328.747 TL (31 Aralık 2019: 7.328.747 TL) tutarında
yedek akçe ayrılmıştır.
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, maddi duran varlık yeniden değerleme fonu hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki bakiye
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu bakiyesi

2020
71.298.810
--71.298.810

2019
45.281.534
28.908.084
(2.890.808)
71.298.810

Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu, arazilerin yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkar.
Yeniden değerlenen bir arazinin elden çıkarılması durumunda, yeniden değerleme fonunun satılan
varlıkla ilişkili kısmı doğrudan geçmiş yıl karına devredilir.
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Sermaye, Yedekler ve Diğer Özsermaye Kalemleri (devamı)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (devamı)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları:
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 372.116 TL (31 Aralık 2019: 666.543 TL) tutarında kıdem tazminatı
karşılığına ilişkin diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen aktüeryal kazanç veya kayıplardan
oluşmaktadır.
Dönem başındaki bakiye
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları/(kazançları)
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu bakiyesi

2020
(666.543)
368.034
(73.607)
(372.116)

2019
(985.861)
399.148
(79.830)
(666.543)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Finansal yatırımların birikmiş yeniden değerleme kazançları
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, finansal yatırımların yeniden değerleme kazançları hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki bakiye
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme kazançları
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu bakiyesi

2020
40.771.117
7.734.832
(386.742)
48.119.207

2019
32.604.356
8.596.591
(429.830)
40.771.117

Yabancı para çevrim farkları
Not 2.1’de detayları açıklandığı üzere Şirket’in geçerli para birimi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla
değiştirilmiştir. Yabancı para çevrim farkları Şirket’in finansal tablolarının geçerli para biriminden
raporlama para birimine çevriminden kaynaklanan yabancı para kur farklarından oluşmaktadır. Şirket’in
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişikteki finansal tablolarında 81.446.026 TL (31 Aralık 2019:
11.821.758 TL ) tutarında yabancı para çevrim farkı bulunmaktadır.
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı dışındaki birikmiş kar bu kalemde netleştirilerek gösterilir. Özleri itibarıyla birikmiş kar
niteliğinde olan olağanüstü yedekler de birikmiş kar sayılır ve bu kalemde gösterilir. Şirket’in finansal
tablolarındaki geçmiş yıllar karları dağılımı aşağıda verilmektedir:
2020
120.782.798
120.782.798

Geçmiş yıllar karları
Toplam
31 Aralık tarihleri itibarıyla temettü dağıtımı yapılmamıştır.
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2019
86.348.298
86.348.298
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Hasılat ve Satışların maliyeti
Şirket üretimini yaptığı arka aks milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, akson, kol, muhtelif dişli
taslakları, kardan şaft, diğer otomotiv ürünleri ve paletli iş makineleri için yürüyüş takımları parçalarının
satışından hasılat elde etmektedir.
Hasılat müşteri ile sözleşmede belirtilen tutara dayalı olarak ölçülür. TFRS 15'e göre, bir müşteri malların
veya hizmetlerin kontrolünü elde ettiğinde hasılat olarak muhasebeleştirilir.
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait hasılat aşağıdaki gibidir:
2020
106.031.383
85.021.560
2.981.689
194.034.632
(2.154.933)
191.879.699
(124.000.485)
67.879.214

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer
Brüt satışlar
Eksi: Iskontolar ve satışlardan iadeler
Net satışlar
Eksi: Satışların maliyeti
Brüt kar

2019
95.765.247
82.032.846
1.735.012
179.533.105
(4.461.851)
175.071.254
(117.660.586)
57.410.668

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
2020
78.094.760
16.713.407
14.935.756
9.168.649
5.134.558
629.171
(675.816)
124.000.485

İlk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Mamul stoklarındaki değişim

2019
74.186.547
15.876.993
14.188.304
10.390.963
595.346
528.378
1.894.055
117.660.586

20 Genel Yönetim Giderleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:
2020
7.662.130
2.780.778
318.069
285.438
160.597
70.362
52.965
787.711
12.118.050

Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Sigorta giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Seyahat, konaklama ve toplantı giderleri
Abonelik ve aidat giderleri
Diğer

43

2019
6.888.501
2.724.244
360.473
321.020
155.992
883.060
34.601
756.269
12.124.160
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Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıllara ait itibarıyla satış, pazarlama ve dağıtım giderleri
aşağıdaki gibidir:
2020
3.966.498
3.610.262
198.860
36.044
20.690
13.816
11.941
465.253
8.323.364

Personel giderleri
Nakliye, lojistik ve dağıtım giderleri
Sigorta giderleri
Yakıt giderleri
Seyahat giderleri
Reklam giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer

2019
3.496.570
3.634.616
159.380
47.334
71.507
14.533
13.532
281.427
7.718.899

22 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdaki gibidir:
2020
152.202
88.715
518.586
759.503

Dava karşılığı iptali (Not 13)
Kira gelirleri
Diğer

2019
107.326
890.755
907.466
1.905.547

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki gibidir:
2020
278.382
58.149
152.163
488.694

Bağış ve yardım giderleri
Dava karşılık giderleri (Not 13)
Diğer

2019
273.246
144.183
611.382
1.028.811

23 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, yatırım faaliyetlerinden gelirler aşağıdaki gibidir:
2020
---

Sabit kıymet satış geliri

44

2019
77.485
77.485
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Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılmış Giderler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, çeşit esasına göre sınıflandırılmış giderler aşağıdaki gibidir:
Amortisman ve itfa giderleri
Satışların maliyeti (Not 19)
Genel yönetim giderleri (Not 20)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (Not 21)

2020
9.168.649
318.069
11.941
9.498.659

2019
10.390.963
360.473
13.532
10.764.968

2020
16.713.407
7.662.130
3.966.498
28.342.035

2019
15.876.993
6.888.501
3.496.570
26.262.064

Personel giderleri
Satışların maliyeti (Not 19)
Genel yönetim giderleri (Not 20)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (Not 21)

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara personel gideri detayı aşağıdaki gibidir:
2020
27.678.732
544.102
119.201
28.342.035

Ücret ve maaşlar
İşten çıkarma tazminatları
Diğer

25

2019
25.647.748
503.862
110.454
26.262.064

Finansman Gelirleri ve Giderleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:
2020
-1.358.710
-769.023
-2.127.733

İştiraklerden temettü geliri
İştiraklerden faiz geliri
Temerrüt faizi geliri
Mevduat faiz gelirleri
Kur farkı geliri, net

2019
3.373.304
1.134.210
920.039
243.308
2.370.112
8.040.973

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
2020
1.494.507
256.424
1.750.931

Kredi faiz giderleri
Kur farkı gideri, net

45

2019
1.905.090
-1.905.090
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Gelir Vergileri
Kurum kazançları yüzde 22 oranında kurumlar vergisine tabidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç
dağıtımı” başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde
yayımlanan “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğ’de
uygulamadaki detaylar belirlenmiştir.
Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapılmayan ürün veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili kârlar
transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer
fiyatlaması yoluyla örtülü kâr dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından
indirilemeyecektir.
Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden yüzde 22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14. gününe kadar beyan edip 17. günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın
15’inci günü akşamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili
makamlar geriye dönük olarak beş yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili
görüşlerini değiştirebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler.
Dönem karı vergi yükümlülüğü
2020
2019
11.441.948 8.524.787
(7.329.905) (6.611.389)
4.112.043 1.913.398

Dönem kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait kar veya zarar tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıdaki
gibidir:
2020
11.441.948
(589.846)
10.852.102

Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

2019
8.524.787
(76.196)
8.448.591

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
2020
47.482.542
22%
(10.446.159)
(3.444.471)
3.690.636
277.896
(930.004)
(10.852.102)

Vergi öncesi kar
Vergisi oranı %
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen gider
İndirim ve istisnalar
Diğer
Çevrim farkı
Vergi gideri

46

2019
42.883.091
22%
(9.434.280)
(1.340.933)
3.417.923
179.851
(1.271.152)
(8.448.591)
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Gelir Vergileri (devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların vergi
etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu
geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi oranları
dikkate alınarak ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
Şirket, ertelenmiş vergi varlığının finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdiği sektördeki
gelişmeler, ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin genel ekonomik ve politik
durumu ve/veya Şirket’i etkileyebilecek uluslararası genel ekonomik ve politik durum gibi faktörleri
dikkate almaktadır. Şirket, ilerideki dönemlerde yeterli tutarda vergiye tabi kar edeceğini tahmin
etmektedir.
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları
İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları
için kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31
Aralık 2018 ve 2017 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların
2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için yüzde 22 vergi oranı ile geçici farkların
2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise yüzde 20 oranı ile hesaplanmıştır.
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait ertelenmiş vergi varlığı/ (yükümlülüğü) hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ertelenmiş vergi
geliri etkisi
Satılmaya hazır finansal varlıkların değerlemesine ilişkin ertelenmiş
vergi etkisi
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesine ilişkin ertelenmiş vergi
giderleri
Çevrim farkı
31 Aralık bakiyesi

2020
9.869.391
(589.846)

2019
7.973.383
(76.196)

73.607

79.830

386.742

429.830

-5.240.235
14.980.129

2.890.808
(1.428.263)
9.869.391

31 Aralık tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
Yeniden değerleme ve maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
amortisman ve itfa payı farkları
Satılmaya hazır finansal varlık değerleme
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer
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2020

2019

14.326.024 10.183.508
2.532.591
2.145.849
(1.046.970) (1.148.541)
(831.516) (1.311.425)
14.980.129
9.869.391
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Finansal Araçlar
Finansal risk yönetimi
Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:
• Kredi riski
• Likidite riski
• Piyasa riski
• Operasyonel risk
Bu dipnot Şirket’in yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, Şirket’in un hedefleri, riski ölçmek
ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve Şirket’in sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır.
Daha detaylı niceliksel ya da rakamsal açıklamalar dipnot 28 ve 29’da sunulmuştur.
Kredi riski
Kredi riski, bir müşterinin veya karşı tarafın finansal araçlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine
getirememesinden kaynaklanmakta olup temel olarak, Şirket’in ticari alacakları ve borçlanma
senetlerindeki yatırımlardan doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır.
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir.
Ticari ve diğer alacaklar
Şirket’in önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve
ticari alacaklardan oluşmaktadır. Şirket’in çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri
mevcuttur. Şirket, söz konusu riski finansal kuruluşlarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve söz konusu
kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir. Ticari alacaklardan
kaynaklanabilecek kredi riski Şirket yönetiminin müşterilere uygulanan kredi tutarını sınırlı tutması
sebebiyle sınırlıdır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz
önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir.
Likidite riski
Likidite riski Şirket’in ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Şirket’in
likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz
durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Şirket’i zarara uğratmayacak ya da
itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir. Şirket,
nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini ticari alacaklarının tahsilatı ve banka kredileri
aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.
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Finansal araçlar (devamı)
Piyasa riski
Piyasa riski; döviz kurları ve faiz oranları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Şirket’in gelirinin veya
sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz
kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır.
Kur riski
Şirket, geçerli para birimlerinden farklı olan bir para biriminden yaptığı satışlar, satın almalar ve borçlar
nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Bu işlemlerde kullanılan başlıca para birimi Avro ve ABD
Doları’dır.
Faiz Oranı Riski
Şirket faiz oranlarındaki değişikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden dolayı
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Operasyonel risk
Kredi, piyasa ve likidite gibi dışsal riskler haricinde, Şirket’in süreçleri, çalışanları, teknoloji ve altyapı
gibi çeşitli sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve yasal düzenleyicilerin
zorunluluklarından oluşan risklere operasyon riski denir. Operasyon riski Şirket’in faaliyetlerinden
oluşmaktadır.
Şirket, finansal zararlardan uzak durmak amacı ile operasyon riskini yönetmektedir. Bu bağlamda
Şirket aşağıdaki konularda süreç ve kontroller belirlemiştir;
•

İşlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları,

•

İşlemlerin mutabakatı ve kontrolü,

•

Yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk,

•

İşlem ve kontrollerin dökümantasyonu,

•

Karşılaşılan operasyonel risklerin periyodik değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri
karşılayacak şekilde oluşturulan kontrol ve prosedürlerin yeterliliği,

•

Operasyonel kayıpların raporlanması ve telafi edici öneri ve eylemler,

•

Acil durum planlarının geliştirilmesi,

•

Eğitim ve mesleki gelişim,

•

Etik ve iş standartları,

•

Etkili olabilecek alanlarda sigortaların da dahil olabileceği riski azaltıcı önlemler.

Sermaye yönetimi
Şirket’in politikası, yatırımcı, kredi veren ve piyasa güveni açısından güç sermaye yapısı sağlamak ve
işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemek ve sermaye maliyetini düşürmek için en uygun
sermaye yapısını sağlamaktır.
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Kredi riski
Finansal varlıkların kayıtlı değerleri. maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki
gibidir:
Alacaklar
31 Aralık 2020
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat.vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar
31 Aralık 2020
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş

Ticari alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf

Diğer Alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf

Bankalardaki
Mevduat

651.064
--

62.122.595
--

62.521.897
--

1.065.715
--

27.080.900
--

651.064

41.075.253

62.521.897

1.065.715

27.080.900

--------

21.047.342
-477.953
(477.953)
----

--------

--------

--------

Alacaklar
Ticari alacaklar
9.399.714
4.839.367
6.454.653
353.608
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)
Kredi riski (devamı)
Alacaklar
31 Aralık 2019
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat.vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar
31 Aralık 2019
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş

Ticari alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf

Diğer Alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf

Bankalardaki
Mevduat

791.860
--

36.883.875
--

43.788.214
--

853.372
--

9.668.436
--

791.860

27.695.100

43.788.214

853.372

9.668.436

--------

9.188.775
-477.953
(477.953)
----

--------

--------

--------

Alacaklar
Ticari alacaklar
1.781.687
6.380.385
812.014
214.689

Diğer alacaklar
-----
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)
Likidite riski
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dâhil olmak üzere finansal
yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Banka kredileri
Toplam yükümlülük

Defter değeri

Sözleşmeli
nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

29.413.973
12.881
61.080.760
90.507.614

29.413.973
12.881
61.371.582
90.798.436

29.413.973
12.881
16.981.569
46.408.423

--23.304.146
23.304.146

--21.085.867
21.085.867

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dâhil olmak üzere finansal
yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir
31 Aralık 2019
Defter değeri
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
17.649.854
Diğer borçlar
220.201
Banka kredileri
44.325.697
Toplam yükümlülük
62.195.752
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Sözleşmeli
nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

17.649.854
220.199
44.895.068

17.649.854
220.199
1.125.015

--15.962.961

--27.807.092

62.765.121

18.995.068

15.962.961

27.807.092
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)
Piyasa riski
Kur riski )
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.
,
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar(kasa. banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz hedge için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutuarı
24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutuarı
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TL Karşılığı (geçerli
para birimi Avro)
40.145.161
6.856.826
--47.001.987
-----47.001.987
(16.909.390)
(32.523.783)
--(49.433.173)
-----(49.433.173)
---(2.431.184)

USD
345.264
627.158
--972.422
-----972.422
(15.256)
---(15.256)
-----(15.256)
---957.166

TL
37.610.751
2.253.175
--39.863.926
-----39.863.926
(16.797.403)
(32.523.783)
--(49.321.186)
-----(49.321.186)
---(9.457.260)

(2.431.184)

957.166

(9.457.260)

----

----

----
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)

Piyasa riski (devamı)
Kur riski (devamı)
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar(kasa. banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz hedge için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutuarı
24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutuarı
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TL Karşılığı (geçerli
para birimi Avro)
15.921.451
7.164.472
--23.085.923
-----23.085.923
(7.527.765)
(30.239.395)
--(37.767.160)
-----(37.767.160)
---(14.681.237)

USD
136.505
298.125
--434.630
-----434.630
--------------434.630

TL
15.110.584
5.393.550
--20.504.134
-----20.504.134
(7.527.765)
(30.239.395)
--(37.767.160)
-----(37.767.160)
---(17.263.026)

(14.681.237)

434.630

(17.263.026)

----

----

----
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Kur riski (devamı)
Duyarlılık analizi
Şirket’in kur riski genel olarak Avro’nun TL ve USD karşısındaki değer değişikliklerinden oluşmaktadır.
Kur riskinin ölçülebilmesi için yapılan duyarlılık analizinin temeli, kurum genelinde yapılan toplam para
birimi açıklamasını yapmaktır. Toplam yabancı para pozisyonu, yabancı para birimi bazlı tüm kısa
vadeli ve uzun vadeli satın alım sözleşmeleri ile tüm varlıklar ve yükümlülükleri içermektedir.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıla ait döviz kurundaki yüzde 10 değişiklik karşısındaki
duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Aralık 2020
Kar/zarar

USD kurunun yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- USD net varlık/yükümlülüğü
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD net etki (1+2)
TL kurunun yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- TL net varlık/yükümlülüğü
5- TL riskinden korunan kısım (-)
6- TL net etki (4+5)
Toplam (3+6)
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Yabancı
paranın
değer
kazanması

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

702.608
-702.608

(702.608)
-(702.608)

(945.726)
-(945.726)
(243.118)

945.726
-945.726
243.118
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Kur riski (devamı)
Duyarlılık analizi
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Aralık 2019
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi
USD kurunun yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- USD net varlık/yükümlülüğü
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD net etki (1+2)
TL kurunun yüzde 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- TL net varlık/yükümlülüğü
5- TL riskinden korunan kısım (-)
6- TL net etki (4+5)
Toplam (3+6)

258.179
-258.179

(258.179)
-(258.179)

(1.726.303)
-(1.726.303)
(1.468.124)

1.726.303
-1.726.303
1.468.124

Faiz oranı riski
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in faiz bileşenine sahip finansal kalemlerinin faiz yapısı aşağıdaki
gibidir:
Sabit faizli araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli araçlar
Finansal yükümlülükler
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2020

2019

25.524.387
32.523.783

8.640.586
30.239.395

28.556.977

14.086.302

OMTAŞ

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

28

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi (devamı)
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyette
bulunabilirliğinin devamını korumaktır.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutarını
belirlemekte, yeni hisseler çıkarabilmekte ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilmektedir.
Şirket sermayeyi net finansal borç/özkaynaklar oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, nakit
ve nakit benzerlerinin, toplam finansal borç tutarından düşülmesiyle hesaplanmaktadır.
31 Aralık tarihleri itibarıyla net borç/yatırılan sermaye oranları aşağıdaki gibidir:
Toplam finansal borç
Nakit ve nakit benzerleri
Net finansal borç
Özkaynaklar
Toplam sermaye

2020
61.080.760
(27.111.743)
33.969.017
391.516.561
22.353.408

2019
44.325.697
(9.690.536)
34.635.161
277.619.336
22.353.408

0.09

0.12

Net finansal borç / özkaynaklar oranı

29

Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları Ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)

31 Aralık 2020
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen inansal
varlıklar

GUD farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılan
özkaynak araçları

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter değeri

27.111.743
62.122.595
651.064
1.065.715
62.521.897
--

-----74.905.986

-------

27.111.743
62.122.595
651.064
1.065.715
62.521.897
74.905.986

------

------

12.533.502
16.880.471
61.080.760
928
11.953

12.533.502
16.880.471
61.080.760
928
11.953
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Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları Ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) (devamı)

31 Aralık 2019
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen inansal
varlıklar

GUD farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılan
özkaynak araçları

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter değeri

9.690.536
36.883.875
791.860
853.372
43.788.213

-----67.171.154

-------

9.690.536
36.883.875
791.860
853.372
43.788.213
67.171.154

------

------

7.829.392
9.820.462
44.325.697
6.451
213.750

7.829.392
9.820.462
44.325.697
6.451
213.750

Gerçeğe uygun değer açıklamaları
Şirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin
taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.

30

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Bulunmamaktadır

31

Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklamalar
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yılda Şirket’in işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları
24.050.909 TL (31 Aralık 2019: 9.427.156 TL), yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları
20.619.588 TL (31 Aralık 2019: 31.771.472 TL), finansman faaliyetlerinden elde edilen elde edilen nakit
akışları da 13.989.886 TL (31 Aralık 2019: 23.304.168 TL) olarak gerçekleşmiştir.

32

Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklamalar
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in özkaynakları 391.516.561 TL tutarındaki Ana Ortaklık’a ait
özkaynaklardan oluşmaktadır.(31 Aralık 2019: 277.619.336 TL).
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