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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

    

  

Denetimden 

Geçmiş 

Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot  Cari Dönem Önceki Dönem 

 Varlıklar Referansları 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

    Dönen varlıklar 
 

32.789.365 31.660.181 
Nakit ve nakit benzerleri 4 2.610.748 1.969.738 

Ticari alacaklar 7 28.654.223 27.974.207 

       İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7-25 1.711.298 -- 

       İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 26.942.925 27.974.207 

Diğer alacaklar 8 181.401 139.580 

       İlişkili taraflardan diğer alacaklar 8-25 7.544 46.293 

       İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 173.857 93.287 

Stoklar 10 585.570 1.228.759 

Peşin ödenmiş giderler 11 619.213 300.088 

Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar  18.278 10.677 

Diğer dönen varlıklar 9 119.932 37.132 

       İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar   -- 31.780 

 İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen    

varlıklar 
 119.932 5.352 

    

Toplam dönen varlıklar 
 

32.789.365 31.660.181 

    Duran varlıklar 
 

15.602.416 11.041.678 

Finansal yatırımlar 5 1.840 369.744 

Maddi duran varlıklar 12 465.348 236.115 

Maddi olmayan duran varlıklar 13 13.358.161 9.158.400 

Peşin ödenmiş giderler  11 3.934 7.783 

Ertelenmiş vergi varlığı 22 1.773.133 1.269.636 

     

Toplam varlıklar  48.391.781 42.701.859 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

   
 

  

Denetimden 

Geçmiş 

Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

 Kaynaklar referansları 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

  
   

Kısa vadeli yükümlülükler 
 

  

Kısa vadeli borçlanmalar 6 2.067.217 2.519.204 

Ticari borçlar 7 536.609 820.439 

      İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 536.609 820.439 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 14 851.705 685.276 

Diğer borçlar 8 1.522.253 2.395.457 

       İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 8 1.522.253 2.395.457 

Devlet Teşvik ve Yardımları  226.410 40.632 

Ertelenmiş gelirler 11 104.533 97.034 

Kısa vadeli karşılıklar 14 1.871.631 427.816 

       Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 

vadeli karşılıklar 
14 1.871.631 427.816 

Diğer kısa vadeli karşılıklar 15 1.891.898 2.555.408 

 
    

    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler   9.072.256 9.541.266 

    
  

Uzun vadeli yükümlülükler 
 

888.245 587.370 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 488.778 505.270 

Devlet Teşvik ve Yardımları  399.467 37.254 

Ertelenmiş Gelirler 11 -- 44.846 

    

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  888.245 587.370 

    

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 
 

38.431.280 32.573.223 

Ödenmiş sermaye 23 14.268.513 14.268.513 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler 

 

   

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm    

kazançları (kayıpları)    

 

14 (45.648) 1.863 

Kar veya zarada yeniden sınıflandırılacak birikmiş 

birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)                                                             
   

Yabancı para çevrim farkı        
 

25.280 -- 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  1.049.382 177.868 

Geçmiş yıllar karları  
 

14.903.289 5.578.473 

Net dönem karı  23 8.230.464 12.546.506 

      

Toplam özkaynaklar 
 

38.431.280 32.573.223 

Toplam kaynaklar   48.391.781 42.701.859 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

   
 

  Denetimden Denetimden 

  
Geçmiş Geçmiş 

  
Cari Dönem Önceki Dönem 

  
Dipnot 

Referansları 

1 Ocak -                      

31 Aralık 2017 

1 Ocak -                        

31 Aralık 2016 

 
    

 
Sürdürülen faaliyetler 

   
Hasılat 17 27.435.039 27.236.114 

Satışların maliyeti (-) 17 (5.273.637) (4.713.144) 

     

Brüt kar  22.161.402 22.522.970 

 
   

Genel yönetim giderleri (-) 18 (3.235.697) (2.488.476) 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 18 (5.027.799) (2.817.598) 

Araştırma ve Geliştirme giderleri(-) 18 (6.770.972) (4.662.539) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20 3.179.581 4.608.899 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 (2.082.738) (4.552.815) 

     

Faaliyet karı / (zararı)  8.223.777 12.610.441 

 
   

Yatırım faaliyetlerinden gelirler  170.665 57.163 

Yatırım faaliyetlerinden giderler  (279.312) -- 

     

Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)  8.115.130 12.667.604 

 
   

Finansman gelirleri 21 470.686 958.601 

Finansman giderleri (-) 21 (843.622) (1.414.252) 

     

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı  7.742.194 12.211.953 

 
   

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri  488.270 334.553 

Dönem vergi geliri / (gideri) 22 (3.349) -- 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 22 491.619 334.553 

     

Sürdürülen faaliyetler dönem karı(zararı)  8.230.464 12.546.506 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

 

 

    

  Denetimden Denetimden 

  Geçmiş Geçmiş 

  Cari Dönem Önceki Dönem 

  
Dipnot 

Referansları 

1 Ocak -                      

31 Aralık 2017 

1 Ocak -                        

31 Aralık 2016 

Dönem karının dağılımı  8.230.464 12.546.506 

Ana ortaklık payları  8.230.464 12.546.506 

    

Pay başına kazanç / (kayıp) – TL  0,5768 0,8793 

    

Net dönem karı  8.230.464 12.546.506 

     

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler 
 (47.511) 24.490 

-  Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm 

kazanç/kayıpları 
14 (59.389) 30.613 

- Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler  11.878 (6.123) 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler 
 25.280 -- 

     -       Yabancı para çevrim farkları  25.280 -- 

    

            

 Diğer kapsamlı gelir / (gider)  (22.231) 24.490 

     

Toplam kapsamlı gelir / (gider)  8.208.233 12.570.996 

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı  8.208.233 12.570.996 

    Kontrol gücü olmayan paylar  -- -- 

    Ana ortaklık payları  8.208.233 12.570.996 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

 

Dipnot 

Referansları 

Ödenmiş 

Sermaye 

Sermaye 

Düzeltmesi 

Farkları 

Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler  

Yabancı Para 

Çevrim Farkları 

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

Geçmiş Yıllar 

Kar / 

(Zararları) 

Net Dönem 

Karı 

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler Özkaynak Toplamı 

          

1 Ocak 2016 bakiye   14.268.513  
                             

--                              --  177.868 (637.807)  6.216.280 (22.627)  20.002.227  

Geçmiş yıllar karlarından 

transfer  

                            

--  

                             

--                              --  --  6.216.280 (6.216.280)                                                   --                        --  

Toplam kapsamlı gelir  

                            

--  

                             

--  -- 

                              

--                         --  12.546.506  

                                                  

24.490  12.570.996 

31 Aralık 2016  14.268.513  

                             

--  -- 177.868  5.578.473  12.546.506 1.863 32.573.223  

          

 

Dipnot 

Referansları 

Ödenmiş 

Sermaye 

Sermaye 

Düzeltmesi 

Farkları 

Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler Yabancı 

Para Çevrim 

Farkları 

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

Geçmiş Yıllar 

Kar / 

(Zararları) 

Net Dönem 

Karı 

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler Özkaynak Toplamı 

          

1 Ocak 2017 bakiye   14.268.513  --  --  177.868  5.578.473  12.546.506  1.863  32.573.223  
Geçmiş yıllar karlarından 

transfer  

                            

--  

                             

--                              --  871.514  11.674.992  (12.546.506)                                                   --                        --  

Dağıtılan temettü  
                            

--  
                             

--                              --  
                              

--  (2.368.093)                       --                                                    --  (2.368.093) 

Konsolidasyon Etkisi  -- -- -- --  17.917  -- -- 17.917 

Toplam kapsamlı gelir                       --  25.280 --  --  8.230.464                         (47.511)                         8.208.233 

31 Aralık 2017  14.268.513  

                             

--  25.280 1.049.382  14.903.289  8.230.464  (45.648) 38.431.280  
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

 

 
 

Denetimden Geçmiş  

Denetimden 

Geçmiş  

  Cari Dönem Önceki Dönem 

Faaliyetlerden doğan nakit akımları 

Dipnot 

referansları 

1 Ocak -                      

 31 Aralık  2017 

1 Ocak -                      

31 Aralık  2016 

A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları    

Net dönem karı  8.230.464  12.546.506  

Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit 

akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 

 

  

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 12-13 2.539.553   1.791.875  

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin düzeltmeler   1.427.323   214.033  

Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler   (488.270)  (328.431) 

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler   (19.522)  120.039  

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile 

İlgili Düzeltmeler 

 

 (806.204)  (356.476) 

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki 

faaliyet zararı / (karı) 

 

 10.883.344  13.987.546  

İşletme sermayesindeki değişimler    

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükeler Artış (Azalış)   (663.510)  1.759.600  

Stoklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler   643.189   (561.604) 

Ticari Alacaklarıdaki Artış/Azalış ile İlgili 

Düzeltmeler 

 

 224.806   (15.487.475) 

Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)   547.991  (83.211) 

Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış 

ile İlgili Düzeltmeler 

 

 (41.821)  1.677.451  

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)   (315.276)  (55.966) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 

Borçlardaki Artış (Azalış) 

 

 166.429   211.973  

Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler   (283.830)   183.015  

Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla 

İlgili Düzeltmeler 

 

 (873.204)  1.638.110  

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)  (37.347)  53.890  

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler   (82.800)  24.490  

Vergi İadeleri/Ödemeleri   (22.828)  (8.337) 

Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışları  10.145.143   3.339.482  

    

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 

Akışları 

 

 (6.528.910)  (3.954.115) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık 

AlımındanKaynaklanan Nakit Giriş Çıkışları (Net) 

 

 (6.968.547)  (3.642.357) 

Bağlı Ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine 

yönelik alışlara ilişkin nakit akışları 

 

 338.310   (367.904) 

Alınan Faiz   101.327   56.146  

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları   (2.901.885)  (1.266.975) 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri    -   2.424.084  

Ödenen Temettü   (2.368.093)  

Banka Kredi Kullanımları  2.000.000  

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları    (2.451.987)  (3.548.691) 

Ödenen Faiz    (81.805)  (142.368) 

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden 

Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net 

Artış/(Azalış) (A+B+C) 

 

 714.348   (1.881.608) 

D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve 

Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 

 

 (73.338)  32.317  

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) 

(A+B+C+D)  

 

 641.010   (1.849.291) 

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri  1.969.738  3.819.029  

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 

(A+B+C+D+E) 

 

 2.610.748   1.969.738  
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DİPNOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Şirket) 15 Mayıs 2007 tarihinde tescil olduğu üzere Konfera 

Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin unvan değişikliği sonucu bu unvanı kullanmaktadır. Şirket, İstanbul 

Ticaret Sicil Memurluğunda 547587 sicil no ile faaliyetlerine devam etmektedir.  

 

Şirket, telekomünikasyon operatörleri, servis sağlayıcıları, finansal kuruluşlar ve kurumsal şirketlerin 

ihtiyaçlarına yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretmektedir. Bu kapsamda şirket faaliyet konusu; 

internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı dahil olmak üzere 

internetle ilgili tüm hizmetleri vermek, tüm elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik 

yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve internet üzerinden her 

türlü ticari faaliyette bulunmaktır.  

 

Şirket halka açık olup Şirket’in hisseleri 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (BİST) 

işlem görmektedir. Şirketin işlem gördüğü pazar Yıldız Pazar’dır.  

  

Şirket’in merkez adresi, İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent No:B401, 

34469, Maslak İstanbul -Türkiye’dir. Ayrıca şirketin Bilkent Cyberpark C Blok Kat:3 No:321 Bilkent-

Ankara adresinde Teknopark Şubesi, Dubai Internet City, Building 12, No:207-208 Birleşik Arap 

Emirlikleri adresinde “Kron Dubai Şubesi” ile Street. 80, No.2 G-6/4, Islamabad, Pakistan adresinde 

“Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited” (Kron Pakistan) ve 50 W 47 TH Street, 

Suite:2016 New York, NY 10036 adresinde “Krontech Inc.” adı altında şirketleri bulunmaktadır.  

 

Şirket’te, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 66 kişidir. (31 Aralık 2016: 58 kişi) 
 

Şirket’in sermayesinin %10 ve daha üzerinde paya sahip ortaklar aşağıda listelenmiştir. 

 

  Pay Oranı (%) Pay Tutarı 

 

31 Aralık 

2017 

31 Aralık 

2016 

31Aralık 2017 

 

31 Aralık 

2016 

     Lütfi Yenel  28,44 26,00 4.057.780 3.717.800 

Netaş Telekom A.Ş 10,00 10,00 1.426.852 1.426.852 

Diğer 61,56 64 8.783.881 9.123.861 

 Toplam 100 100 14.268.513 14.268.513 
 

 

Grup’a ait konsolide finansal tablolar 8 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. 

 

DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar ve TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Türk Vergi 

Kanunları ile T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ve ilkelerine uygun 

olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5.maddesine istinaden 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürülüğe konulmuş 

olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve 

yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.   
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

 

Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi 

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

belirlenmis olan formatlara uygun olarak sunulmustur. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıs oldugu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık sirketler 

için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli 

olmadıgını ilan etmistir. Grup’un konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıstır. 
 

Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıstır. 

 

2.2 Konsolidasyona İlişkin Esaslar  

 

Şirket’in bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir:  

 

Ünvanı 

Faaliyet 

Konusu 

Merkezi Fonksiyonel 

Para Birimi 

İştirak 

Oranı 

Sermaye 

Kron 

Telecommunication 

Technologies (Private) 

Limited 

 

Yazılım 

 

İslamabad-

Pakistan 

Pakistan 

Rupisi 

 

100% 

 

1.840 

Krontech Inc. Yazılım Newyork-ABD ABD Doları 100% 367.904 

 

2011 yılında Pakistan'da Merkezi İslamabad'da olmak üzere %100 Kron sermayeli bir şirket kurulmasına 

karar verilmiş olup, bu durum 17 Kasım 2011 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilmiştir. İlgili şirket 

13 Haziran 2012 tarihinde, “Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited” adı altında Street 

80, No: 2 G-6/4, Islamabad, Pakistan adresinde kurulmuştur.  

 

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde Merkezi New York’ta olmak üzere %100 Kron sermayeli bir 

şirket kurulmasına karar verilmiş olup; bu durum 08 Haziran 2016 tarihli özel durum açıklaması ile 

bildirilmiştir. 24 Haziran 2016 tarihinde 50 W 47 TH Street, Suite:2016 New York, NY 10036 adresinde 

“Krontech Inc.” ünvanı ile kurulan şirket Kron'un ileri teknoloji içeren yazılım ürünlerini Kuzey ve 

Güney Amerika ülkelerinde pazarlamaktadır.  

 

Kron Pakistan’ın sermayesinin ve faaliyet hacminin çok düşük olması ve mali tablolara önemli derecede 

etkisinin bulunmaması nedeniyle konsolidasyona tabi tutulmayıp; finansal tablolara maliyet değeri ile 

kaydedilmiştir.  

 

Krontech Inc. 2016 yılı Haziran ayı içinde kurulmuş olup, 2016 yılında faaliyet hacminin çok düşük 

olması ve mali tablolara önemli derecede etkisinin bulunmaması nedeniyle, 2016 yılında konsolide 

edilmemiştir. 2017 yılında, faaliyet hacmindeki artışlar nedeni ile, şirket yönetimi tarafından 30 Haziran 

2017 itibari ile konsolide edilmeye başlanmıştır. 

 

Grup’un yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili 

yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması 

halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Grup, aşağıdaki unsurlar da dahil 

olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının 

değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur 

: 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı) 
 

 Grup’un sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması;  

 Grup ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;  

 Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve  

 Grup’un karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki 

genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup 

olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar.  

 

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Grup’un bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip 

olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı 

ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar 

ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.  

 

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü 

olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların 

toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.  

 

Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı 

ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.  

 

Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki 

işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.  

 

(i) Bağlı Ortaklıklar  

 

Bağlı ortaklıklar, Grup’un, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri 

çerçevesinde % 50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya 

yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve 

operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay 

alır. Grup’un, 2 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen söz konusu bağlı ortaklığı tam konsolidasyona tabi 

tutulmuştur. 

 

Ancak Grup’un doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %50 ’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal 

tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen veya önemli bir etkiye sahip olmayan finansal varlığı, maliyet 

bedelleri üzerinden varsa değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılarak 

konsolidasyon dışında tutulmuştur. 

 

Konsolidasyona dâhil edilen şirketin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 

konsolide edilmiş ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile alım/satım işlemleri elimine 

edilmiştir. İştirak tutarları ile iştirak edilen şirket özsermayeleri karşılıklı elimine edilmiş olup konsolide finansal 

tablolarda yalnızca Grup’un sermayesi ve diğer özsermaye hesapları ile ayrı kalemde gösterilen azınlık 

hissedarlara ait olan özsermaye payları yansıtılmıştır. Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe 

politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili 

düzeltmeler yapılmıştır  Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların 

toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır  
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Konsolidasyona ilişkin esaslar (Devamı) 

  

(ii) İştirakler 

 

Grup’un finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu fakat herhangi bir kontrole 

sahip olmadığı iştirakler, bu etkilerin başladığı tarih ile etkilerin bitiş tarihi arasında özsermaye esasına göre 

muhasebeleştirilir. 

 

Özkaynak yöntemine göre bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin veya iş ortaklığının net 

varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket’in payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan 

tutardan, iştirakte veya iş ortaklığında oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde 

edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin Şirket’in iştirakteki payını (özünde Şirket’in iştirakteki net 

yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara 

alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Şirket’in yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış 

olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur.  

 

TMS 36 standardında yer alan kurallar, Grup’un bir iştirakteki yatırımı ile ilgili bir değer düşüklüğü 

karşılığının muhasebeleştirilmesinin gerekli olup, olmadığı belirlemek amacıyla uygulanır. Değer düşüklüğü 

göstergesi olması durumunda, iştirak yatırımının geri kazanılabilir tutarı (kullanım değeri ile gerçeğe uygun 

değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile defter değeri 

karşılaştırılarak yatırımın tüm defter değeri TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından tek bir varlık gibi 

test edilir. İştirakteki yatırımın geri kazanılabilir tutarının sonradan artması durumunda, söz konusu değer 

düşüklüğü zararı TMS 36 uyarınca iptal edilir.  
 

Yapılan yatırım iştirak olma özelliğini kaybettiğinde ya da satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak 

sınıflandırıldığında, Grup özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeyi sona erdirir. Eğer Grup, iştirak veya iş 

ortaklığındaki payının tamamını elden çıkarmayıp kalan payı finansal varlık olarak sınıflandırırsa, kalan 

payını o günkü gerçeğe uygun değeri ile gösterir ve kalan payın gerçeğe uygun değeri, TMS 39 uyarınca 

başlangıçta muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer olarak kabul edilir. İştirak özkaynak yönteminin sona 

erdiği günkü kayıtlı değeri ile kalan payın gerçeğe uygun değeri ve iştirak satılan paylardan elde edilen 

kazanç arasındaki fark iştirak elden çıkarılmasından kaynaklanan kar/zarar olarak muhasebeleştirilir. Grup, 

iştirakteki yatırıma ilişkin daha önce diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirdiği tüm tutarları yatırım yapılan 

işletmenin varlık ya da borçlarını doğrudan elden çıkarması ile aynı esaslara uygun olarak muhasebeleştirir. 

Bu kapsamda iştirake veya iş ortaklığına ilişkin diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tüm tutarlar, 

Grup’un iştiraki üzerindeki önemli etkiyi kaybetmesi durumunda özkaynak yönteminin sona ermesiyle 

özkaynaklardan kar/zarara aktarılır. 
 

Şirket’in bilanço tarihi itibari ile özkaynaktan pay alma metodu ile muhasebeleştirdiği iştiraki 

bulunmamaktadır. 
 

2.3 İşletmenin sürekliliği 
 

Grup’un ilişikteki finansal tabloları aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde işletmenin sürekliliği ilkesi 

uyarınca hazırlanmıştır. 
 

2.4 İşlevsel ve raporlama para birimi 
 

Finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde faaliyet gösteren  bağlı ortalık Krontech Inc.’in mali tabloları ise Amerikan Doları cinsiden 

hazırlanmakta olup, ekli konsolide finansal tablolara, sunum para birimi olan TL’ye çevrilerek dahil edilmiştir. 

TL’ye çevrim işleminden dolayı oluşan farklar ise “Yabancı Çevrim Farkı” hesabında gösterilmektedir 

.  
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.5 Netlestirme/Mahsup 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın halihazırda mevcut olması, söz konusu varlık ve 

yükümlülükleri net esasa göre ödeme niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinin es zamanlı gerçeklestirme niyetinin olması durumunda net olarak gösterilirler. 

 

2.6 Karsılastırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki 

dönemle karsılastırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk 

saglanması açısından karsılastırmalı bilgiler gerekli görüldügünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar 

açıklanır. 

 
2.7 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Degisiklikler ve Hatalar 
 

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası degisiklikleri, sayet varsa, geçis 

hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçis hükmünün yer 

almadıgı degisiklikler, muhasebe politikasında istege baglı yapılan önemli degisiklikler veya tespit edilen 

muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden 

düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki degisiklikler, yalnızca bir  döneme iliskin ise, degisikligin yapıldıgı 

cari dönemde, gelecek dönemlere iliskin ise, hem degisikligin yapıldıgı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak 

uygulanır. 

 

2.8       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

31 Aralık 2016 tarihinde faaliyet hacminin çok düşük olması nedeni ile konsolide edilmeyen Krontech Inc., 30 

Haziran 2017 itibari ile konsolide edilmeye başlanmıştır. 
 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları asagıda özetlenmistir: 

 

2.8.1. Nakit ve Nakit Benzerleri 
 
Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren 

vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski 

taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
 

2.8.2. Finansal Yatırımlar: 
 
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardında ve TMS 39’da (erken uygulayanlar için TFRS 9’da) tanımlanan 

finansal varlıklardan, yatırım amacıyla tutulanlarlar ile Nakit ve nakit benzerleri, Finans sektörü faaliyetlerinden 

alacaklar, Ticari ve diğer alacaklar ile Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar dışında kalanlar bu kalemde 

gösterilir: 
 

Dönen varlıklar içinde sınıflandırılan finansal varlıklar, kısa vadeli nakit yükümlülüklerin yerine getirilme amacı 

dışında, atıl fonlarını değerlendirilmesi, doğrudan faiz, temettü geliri, alım- satım kârı vs. elde edilmesi veya bir 

zarardan korunma amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. 
 

Finansal varlıklardan, raporlama günü itibarıyla vadesine 12 aydan daha kısa süre kalanlarla, vadesi daha uzun 

olmakla birlikte 12 ay içinde elden çıkarılması düşünülenler, dönen varlıklar içinde “Finansal Yatırımlar”da; 

vadesine 12 aydan daha uzun süre kalanlarla, 12 aydan uzun süre elde tutulması düşünülenler ise duran varlıklar 

içinde “Finansal Yatırımlar”da gösterilir. 
Şirketin bilanço tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkları mevcut değildir.  
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.8        Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.8.3. Türev Araçlar 
 

TMS 32 kapsamında finansal varlık ya da finansal yükümlülük tanımına uyan türev araçların TMS 39                 

(TFRS 9) hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilerek finansal durum tablosunda ayrıca sunulur. Grup’un bilanço 

tarihi itibari ile türev araçları bulunmamaktadır. 
 

2.8.4. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 
 
Finans sektörü faaliyetlerinden kaynaklanan, nakit ve nakit benzerleriyle finansal yatırımlar dışında kalan alacaklar 

burada gösterilir. 
 

2.8.5. Ticari Alacaklar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı 

Ticari alacaklar, doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşup fatura tutarlarının orijinal etkin 
faiz oranlarına göre iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden kaydedilmiştir. 

Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, 
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akışlarının, oluşan ticari 
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar 
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere 
yansıtılır. 
 

2.8.6. Diğer Alacaklar 
 
Ticari alacaklar ile finansal yatırımlar dışında kalan alacaklardır. Verilen depozito ve teminatlar, ilişkili 

taraflardan diğer alacaklar, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar dışındaki kamu idarelerinden alacaklar ve 

diğer çeşitli alacaklar örnek olarak gösterilebilir. 
 
 
Bu alacakların, ilişkili taraflardan olan kısmı ayrı bir alt kalemde örnek formata uygun olarak gösterilir. 
 

2.8.7. Stoklar 
 
İşletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilen, üretim sürecinde 

ya da hizmet sunumunda kullanılacak madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıkların gösterildiği 

kalemdir. 
 

Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilmiştir. Maliyet, ağırlıklı 

ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve 

satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.  
 
Verilen sipariş avansları stok niteliğinde olmayıp, ilgili stok muhasebeleştirilene kadar “Peşin Ödenmiş 

Giderler”de gösterilir. 
 

Şirketin bilanço tarihi itibariyle stok açıklamalarına Not 10’da yer verilmiştir. 
 

2.8.8. Canlı Varlıklar 
 
TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar ile hasat anındaki tarımsal ürünler, tarımsal faaliyetle ilgili olmaları 

durumda bu kalemde gösterilir. Bu kalem, sadece tarımsal faaliyette bulunan işletmeler tarafından kullanılır.   

Şirketin mali tablo dönemi itibariyle canlı varlığı bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.8.9. Peşin Ödenmiş Giderler 
 
Genellikle tedarikçilere yapılan ve daha sonraki bir dönemde (veya dönemlerde) gider ve maliyet 

hesaplarına aktarılacak tutarlar bu kalemde gösterilir. Kalemin önemsiz olması durumunda ilgili tutarlar 

diğer dönen/duran varlıklar içinde sunulur. 
 

Şirket’in mali tablo dönemi itibariyle peşin ödenmiş giderler açıklamalarına Not 11’de yer verilmiştir. 

 

2.8.10. Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 
 
TMS 12 Gelir Vergileri Standardı çerçevesinde, peşin ödenen ve indirim konusu yapılabilecek gelir 

üzerinden ödenecek çeşitli vergi ve fonlar gibi cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar bu kalemde gösterilir. 

 

2.8.11. Diğer Dönen/Duran Varlıklar 
 
Devreden KDV, indirim KDV, diğer KDV, sayım ve tesellüm noksanları gibi yukarıdaki kalemlerde 

gösterilmeyen dönen/duran varlıklar bu kalemde gösterilir. 

 

2.8.12. Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 
 
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı çerçevesinde, 

defter değeri sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması 

nedeniyle satış amaçlı olarak sınıflandırılmış duran varlıklar ile elden çıkarılacak şirkete ilişkin tüm 

varlıklar bu kalemde gösterilir. 

 

Ayrıca, TFRS 5 uyarınca ortaklara dağıtım amacıyla sınıflandırılmış duran varlıklar ile elden çıkarılacak   

şirkete   ilişkin   tüm  varlıklar   da,   bunların   ortaklara   dağıtma   yönünde   taahhütte bulunulduğu 

andan itibaren bu kalemde gösterilir. Bu durumda kalem ismi, bu varlıkları ifade edecek şekilde 

isimlendirebilir. 

 

Şirket’in mali tablo dönemi itibariyle satış amaçlı sınıflandırılan duran varlığı bulunmamaktadır. 

 

2.8.13. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 
 
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı uyarınca özkaynak yöntemiyle 

değerlenen iştirakler ile iş ortaklıkları bu kalemde gösterilir. 

 

2.8.14. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı çerçevesinde, kira geliri veya değer artış kazancı ya da 

her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) 

elde tutulan gayrimenkuller (arsa, bina, arsa ve bina, binanın bir kısmı) bu kalemde gösterilir. 

Gayrimenkulün finansal kiralamaya konu olması halinde TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardında belirtilen 

açıklamalar ilave olarak yapılır. 
 

Yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına girmesi ve kiracının gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması 

durumunda, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkule ilişkin bir hakkın 

yatırım amaçlı gayrimenkul olarak bu kalemde gösterilmesi mümkündür. 
 

Grup’un bilanço tarihi   itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.  
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.8.15. Maddi Duran Varlıklar 
 
Mal  ve  hizmet  üretimi  veya  arzında  kullanılmak,  başkalarına  kiraya  verilmek  veya  idari amaçlar 

çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki niteliği 

bulunan duran varlıklardır. TMS uyarınca maddi duran varlıklar, Finansal Durum Tablosunda ya da 

dipnotlarda, arazi ve arsalar, binalar, tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar, yapılmakta olan 

yatırımlar, maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesine ilişkin varlıklar, diğer maddi varlıklar 

vb. şeklinde sınıflandırılabilir. 

 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile 

belirtilir.  

 

Şirket’in amortisman uygulamasında, maddi varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak 

doğrusal amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır. 

 

Maddi varlıklar  ekonomik ömürleri dikkate alınarak aşağıdaki sürelerde itfa edilmektedirler.     

 

      Ekonomik Ömür 

Demirbaşlar          3 - 15 yıl 

Özel Maliyetler          3 - 10 yıl  

 

 

Maddi  duran varlıkların  elden çıkarılması  ya  da  bir  maddi  varlığın   hizmetten alınması sonucu oluşan 

kazanç veya  kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna 

dahil edilir. 

 

Maddi duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar bu kalemde değil, 

“Peşin Ödenmiş Giderler” kalemi altında gösterilir. 
 

Şirketin mali tablo dönemi itibariyle maddi duran varlık açıklamalarına Not 12’de yer verilmiştir. 

 

2.8.16. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar  
 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 

düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre 

doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, 

tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve 

tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 

 Lisanslar  

 

Satın alınan lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Lisansların sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır ve 

maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan 

lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir. 
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2.8.16. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı) 

 

Bilgisayar yazılımı  

 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 

sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfa edilir. 

 

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar-araştırma ve geliştirme giderleri  

 

Araştırma giderleri, oluştuğu dönem içerisinde kâr veya zarar tablosuna kaydedilir. Geliştirme faaliyetleri (ya 

da grup içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran 

varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar:  

 

 maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için 

tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması,  

 maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,  

 maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,  

 varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,  

 maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için 

uygun teknik, finansal ve başka kaynakların olması ve  

 varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.  

İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen 

muhasebeleştirme şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi 

yaratılan maddi olmayan varlıklar yukarıda belirtilen şartları sağlayamadıklarında, geliştirme harcamaları 

oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan 

maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden 

birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Maddi 

olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:  

 

       Ekonomik Ömür 
Lisanslar ve aktifleştirilen geliştirme giderleri        5 yıl 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar         3-10 yıl 

 

2.8.17. Finansal yükümlülükler 
 

Finansal bir yükümlülük, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe 

uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, 

ilgili finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu 

gerçeğe uygun değere ilave edilir. Finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden 

hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden 

muhasebeleştirilir. 
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2.8.18. Borçlanma maliyetleri 

 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz 

konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, 

ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Bu 

durum dışındaki borçlanma maliyetleri gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Bir dönemde, özellikli bir 

varlığın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı, 

ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlardan 

elde edilen gelirlerin düşülmesi sonucu belirlenen tutardır. 

 

2.8.19. Vergilendirme 

 
Vergi gideri (geliri) cari dönem vergi giderinden (gelirinden) ile ertelenmiş vergi giderinden (gelirinden) 

oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve 

indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi göz önünde 

bulundurulmuştur. 

 

Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama 

farklarından (ileride vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu 

kullanılarak cari vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın 

gelecekte oluşması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net 

ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı 

durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır. 

 

2.8.20. Hasılat 

 

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini 

müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. 

 

Mal satışı 

 
 Grup’un sipariş emri ve sözleşmeleri ile ürettiği malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki 

 şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir: 

 Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

 Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin 

bir kontrolünün olmaması, 

 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi, 

 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve 

 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanarak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi. 
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2.8.20.  Hasılat (Devamı) 
 

Hizmet sunumu 

Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre 

muhasebeleştirilir. Sözleşmenin tamamlanma aşaması aşağıdaki şekilde belirlenir:  

 Kurulum ücretleri, kurulumun tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. 

 Satılan malların fiyatlarına dahil edilen hizmet ücretleri, önceki mal satışlarında sağlanan hizmetlerin 

sayısı göz önünde bulundurularak, satılan mallara ilişkin sunulan hizmetin toplam maliyetine göre 

muhasebeleştirilir ve 

 Harcanan süreye bağlı olan sözleşmelerden elde edilen gelir, çalışma saatleri ve doğrudan giderler 

oluştukça sözleşme ücretleri üzerinden muhasebeleştirilir. 

2.8.21. Varlıklarda değer düşüklüğü 
 

Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 

olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 

Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya 

satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir 

tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir 

varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit 

akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide gelir tablosunda 

muhasebeleştirilir. 

 

Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer 

düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi 

durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar 

belirlenirken kullanılan tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybının 

iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının 

konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi 

tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. 

 

2.8.22 Pay başına kazanç / (kayıp) 

 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 
 

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

arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş 

hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu 

hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. 
 

2.8.23 Raporlama döneminden sonraki olaylar 
 

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

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

yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.8.24 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 

muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması 

durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve 

belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için 

yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut 

yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz 

konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın ödenmesi için 

gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği 

durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir 

şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 

2.8.25 Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 
 

Çalışanlara sağlanan faydalar 
 

Kıdem tazminatı karşılığı 
 

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

çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 

(“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
 

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal 

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

muhasebeleştirilmiştir. 

İzin karşılıkları 

 

Biriken ücretli izinler; mevcut döneme ilişkin hakların bütünüyle kullanılmaması halinde geleceğe taşınan ve 

gelecek dönem içerisinde kullanılabilen izinlerdir ve işletme açısından bir yükümlülük doğurduğu için 

finansal tablolara yansıtılmıştır. 
 

2.8.26 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
 

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını 

etkileyecek, varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahmin ve 

varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme 

ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Finansal tablolara 

yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya 

ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar 

ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: 
 

- Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma 

oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu 

planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklara ilişkin detaylar dipnot 14’de yer almaktadır. 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.8.26 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı) 
 

- Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibarıyla var olan ancak cari ekonomik 

koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına 

inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı 

değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden 

finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da 

dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibarıyla şüpheli alacak karşılıkları dipnot 7’de 

sunulmaktadır. 

 

- Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak 

olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket 

Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılıkları 

ayırmaktadır. 

 

2.9 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında 

esas alınan muhasebe politikaları, aşağıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş 

standartlar ve yorumlar dışında, önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve  

yorumların Grup konsolide finansal tabloları üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

 

A. Yürürlüğe girmiş yeni veya değiştirilmiş standartlar ve yorumlar 

 

TMS 7 – Nakit Akış Tabloları (Değişiklik); KGK Aralık 2017’de, TMS 7 Nakit Akış Tabloları 

standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklik UMSK’nın “açıklama insiyatifi” projesinin bir parçası 

olarak, finansal tablo kullanıcılarının, işletmenin finansman faaliyetleri hakkında daha iyi bilgi sahibi 

olmalarına yardımcı olur. Değişiklik, işletmenin finansal aktiviteler sonucunda yükümlülüklerinde meydana 

gelen nakit ve nakit olmayan değişimler ile ilgili dipnot açıklamaları yapmasını gerekli kılar. Değişikliğin 

Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 

TMS 12 – Gelir Vergileri (Değişiklik); KGK Aralık 2017’de, TMS 12 Gelir Vergileri standardında 

değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklik, gerçeğe uygun değer ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin 

ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Değişiklikler; 

gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, 

uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 

verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış 

özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında 

ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak 

kaleminde) muhasebeleştirilebilecektir. Grup konsolide bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo 

dipnotlarında açıklama yapacaktır. Değişiklik Grup konsolide için geçerli değildir ve Şirket’in finansal 

durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 
 

2014 – 2016 dönemi yıllık iyileştirmeleri; 
 

KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016 dönemine 

ilişkin Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır: 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.9 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 

B. KGK Tarafından Yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş yeni veya değiştirilmiş standartlar 

ve yorumlar  
 

TFRS 12 – Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar (Değişiklik); Değişiklik, işletmenin, TFRS 

5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı olarak 

sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan bağlı 

ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri açıklaması gerekmediğine açıklık 

getirmektedir. Değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 

değerlendirilmektedir. 

 

B. KGK Tarafından Yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş yeni veya değiştirilmiş standartlar 

ve yorumlar 

 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz 

yürürlüğe girmemiş ve Grup konsolide tarafından erken uygulamaya konu edilmemiş yeni veya değiştirilmiş 

standartlar ve yorumlar aşağıdaki gibidir. Grup konsolide aksi belirtilmedikçe yeni standart, değişiklik veya 

yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarında ve dipnotlarında gerekli değişiklikleri 

yapacaktır. 

 

KGK tarafından yayımlanmış olanlar; 

 

TFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerden Hasılat; KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan 

Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e 

açıklık getirmek için yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın 

muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan 

sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı 

finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için 

model oluşturmaktadır. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük 

uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih 

edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak finansal tablo dipnotlarında karşılaştırmalı 

rakamsal bilgi verilecektir. Bu Standart 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus 

dipnotlarda açıklanır.  
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.9 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 

B. KGK Tarafından Yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş yeni veya değiştirilmiş standartlar 

ve yorumlar (Devamı) 
 

TFRS 9 – Finansal Araçlar; KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. 

TFRS 9 finansal araçlar muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve 

finansal riskten korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde 

yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına 

dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak 

ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal 

araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, 

finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi 

değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya 

zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele almaktadır. 

Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için 

geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm gerekliliklerinin erken uygulamasına izin 

verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun 

değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya 

kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler. Söz konusu değişikliklerin 

Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TFRS Yorum 22 – Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Avans Bedeli; KGK’nın 19 Aralık 

2017’de yayımladığı bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan 

işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu Yorum, 1 Ocak 2018 tarihinde veya 

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, ilgili 

yorumun finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. 

 

TFRS 2 – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklik); KGK Aralık 2017’de, 

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişikliklerin belirli hisse bazlı 

ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS 2’ye açıklık getirilmesini 

amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır; 

a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri, 

b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri, 

c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme 

dönüştüren koşullardaki değişiklikler. 
 

Değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup konsolide için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu 

veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.9 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 

B. KGK Tarafından Yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş yeni veya değiştirilmiş standartlar 

ve yorumlar (Devamı) 

 

TFRS 4 – Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklik); KGK Aralık 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ 

standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS 4’de yapılan değişiklik sigorta şirketleri için ‘örtülü 

yaklaşım’ ve ‘erteleme yaklaşımı’ olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Buna göre: 
 

- Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan 

önce UFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kar veya zararda 

muhasebeleştirmek yerine diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirme opsiyonu sağlayacaktır 

ve 

Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici 

olarak UFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var 

olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardını uygulamaya devam edeceklerdir. 1 Ocak 2018 ve sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Değişiklik Grup konsolide için geçerli değildir ve 

Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 

TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değişiklik); KGK Aralık 2017’de Yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında değişiklik olması 

durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla ilgili 

netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım 

amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu değişim 

kanıtlarla desteklenmelidir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık 

hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken 

uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır. Değişiklik Grup konsolide için geçerli değildir ve 

Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 

2014 – 2016 dönemi yıllık iyileştirmeleri; 

 

KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016 dönemine 

ilişkin Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır: 

 

TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı TFRS 

7 açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa dönemli istisnalarını 

kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 

 

TMS 28 – İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar; Bu değişiklik, iştirakteki veya iş 

ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu 

işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 

Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi 

seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık 

getirmektedir. 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup konsolide için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu 

veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.9 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 

C. Uluslarası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) Tarafından Yayımlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni veya değiştirilmiş standartlar ve yorumlar  
 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 

tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 

standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve 

bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli 

değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 
 

Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı 

belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura 

tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır. 

 

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 

UFRS 16 – Kiralama İşlemleri; UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını 

yayınlanmıştır. Standart, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecektir. Standart, faaliyet 

kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok 

kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler 

için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki 

fark devam etmektedir. 
 

1 Ocak 2019 tarihinde veya daha sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. UFRS 15 

“Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerini 

değerlendirmektedir. 
 

2014 – 2016 dönemi yıllık iyileştirmeleri; 
 

UFRS Yorum 23 – Gelir Vergisi Uygulamalarındaki Belirsizlikler; Yorum, gelir vergisi muameleleri 

konusunda belirsizlikler olması durumunda, “UMS 12 Gelir Vergileri”nde yer alan muhasebeleştirme ve 

ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir. 
 

Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:  
 

a. işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini; 

b. işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu 

varsayımları; 

c. işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını, 

kullanılmamış vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve 

d. işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır. 

 

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

Erken uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına 

dair açıklama yapacaktır. İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya da ilk 

uygulama tarihinde birikmiş etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin diğer bir 

unsurunun) açılış bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak uygulayabilir. 

Grup konsolide ilgili yorumun finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. 
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DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.9 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 

C. Uluslarası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) Tarafından Yayımlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni veya değiştirilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı) 

 

UFRS 17 – Sigorta Sözleşmeleri; UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve 

açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem 

sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın 

hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. 1 Ocak 2021 

tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Erken uygulamaya izin 

verilmektedir. Değişiklik Grup konsolide için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı 

üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 

UFRS 10 ve UMS 28 – Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığında Yaptığı Varlık Satışları veya 

Katkıları (Değişiklik); UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı 

olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2015’te TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin 

geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Değişiklik 

Grup konsolide için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi 

olmayacaktır. 
 

Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi 

 

UMSK Aralık 2017’de, “IFRS Yıllık İyileştirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yayınlamıştır. 

 

- UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar — UFRS 3’teki değişiklikler bir şirketin 

müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede 

kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. UFRS 11’deki 

değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi 

sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık 

getirmektedir. 

 

- UMS 12 Gelir Vergileri — Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi etkilerinin, 

vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık 

getirmektedir. 

 

- UMS 23 Borçlanma Maliyetleri — Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa hazır 

duruma geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili borcun şirketin 

genellikle genel borçlanmalarındaki aktifleştirme oranını belirlerken borçlandığı fonların bir parçası 

durumuna geldiğine açıklık getirmektedir.  

 

Grup, değişikliklerin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

 

DİPNOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Grup’un başlıca faaliyet konusu telekomünikasyon operatörleri ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarına yönelik 

yazılım ve donanım çözümleri üretmektir. Grup yönetimi, Grup faaliyetlerini ana ürün grubu bazında ve yurt içi 

ve yurt dışı faaliyetler olarak takip etmektedir. Konsolidasyona dahil edilen Krontech Inc.’e ait özet finansal 

bilgiler dipnot 5’de yer almaktadır.  
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DİPNOT 3 – .BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA(Devamı) 

 

 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri Türkiye Eliminasyon Konsolide 

     

Hasılat 857.527 27.165.448  (587.936) 27.435.039 

Satışların Maliyeti (-)   (587.936) (5.273.637) 587.936 (5.273.637) 

     

Brüt kar / (zarar) 269.591  21.891.811  -- 22.161.402 

     

Genel Yönetim Giderleri (-)   -- (3.235.697)  (3.235.697) 

Pazarlama Giderleri (-) (2.004.966) (3.022.833)  (5.027.799) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)   -- (6.770.972)  (6.770.972) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler   -- 3.179.581   3.179.581 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)   -- (2.082.738)  (2.082.738) 

     

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (1.735.375) 9.959.152  -- 8.223.777 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler   -- 170.665   170.665  

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)   -- (279.312)  (279.312) 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ 

FAALİYET KÂRI/ZARARI (1.735.375) 9.850.505  -- 8.115.130 

Finansman Giderleri (-)   -- (843.622)  (843.622) 

Finansman Gelirleri   -- 470.686   470.686  

     

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 

ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (1.735.375) 9.477.569  -- 7.742.194 

     

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)     

Dönem Vergi Gelir/(Gideri) (3.349)   --  (3.349) 

Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)   -- 491.619   491.619  

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 

KARI/(ZARARI) (1.738.724) 9.969.188  -- 8.230.464 

     

     

Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri 2.247.722  4.723.082   6.970.804  

Amortisman gideri ve itfa payı (88.842) (2.450.711)  (2.539.553) 

     

     

Bölüm varlıkları 3.279.094  50.025.529  (4.912.842) 48.391.781  

     

Toplam Varlıklar 3.279.094  50.025.529  (4.912.842) 48.391.781  

     

Bölüm yükümlülükleri 4.606.779 9.898.721  (4.544.938) 9.960.562 

          

Toplam Kaynaklar 3.279.094  50.025.529  (4.912.842) 48.391.781  
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DİPNOT 4 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: 
 

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

    Kasa 16.573 9.593 

Bankalar 2.594.175 1.960.145 

      Vadesiz mevduatlar 1.243.731 851.532 

      Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar 1.350.444 1.108.613 

  

    Toplam 

 
2.610.748 1.969.738 

 

31 Aralık  2017  ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un bloke mevduatı bulunmamaktadır. 
 

DİPNOT 5 – FİNANSAL YATIRIMLAR 
 

  İştirak Oranı Tutar 

  
31 Aralık 

 2017 

31 Aralık 

2016 

31 Aralık 

 2017 

31 Aralık 

2016 

     Kron Telecommunication Tech. Limited 100,00% 100,00% 1.840 1.840 

Krontech Inc. 100,00% 100,00% -- 367.904 

     

  100% 100% 1.840 369.744 

 

(*)Not 2’de açıklandığı üzere, Krontech Inc, 30 Haziran 2017’den  itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır.  

Özet bilgileri aşağıda yer almaktadır: 

 

Krontech Inc 31 Aralık 2017 

   

Toplam varlıklar 3.279.094 

Toplam yükümlülükler 4.606.779 

Özkaynak (1.327.685) 

Hasılat 857.527 

Dönem zararı (1.738.724) 

 

DİPNOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR 
 

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

a-Kısa Vadeli Borçlanmalar 

 

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

    Banka kredileri(*) 2.000.000 2.463.440 

Kredi faizleri 3.666 55.764 

Kredi Kartı Borçları 63.551 -- 

      

    2.067.217 2.519.204 
 

(*)Banka kredi faiz oranı %16,5 olup ilgili kredi 4 Ocak 2018 tarihinde ödenerek kapatılmıştır.  
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DİPNOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI) 

 

b. Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları  
 

Grubun 31  Aralık 2017 tarihi itibariyle Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 

bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).  

 

c. Diğer Finansal Yükümlülükler  
 

Grubun 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Diğer Finansal Yükümlülükleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 

Bulunmamaktadır).  

 

d. Uzun Vadeli Borçlanmalar  
 

Grubun 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Uzun Vadeli borçlanmaları bulunmamaktadır  (31 Aralık 2016: 

Bulunmamaktadır).  

 

DİPNOT 7– TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Ticari alacaklar 27.108.604 28.046.343 

Ticari alacak reeskontu (165.679) (72.136) 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 1.711.298 -- 

    İlişkili taraflardan ticari alacaklar 1.715.824 -- 

    İlişkili taraflardan ticari alacaklar reeskontu (4.526) -- 

Şüpheli ticari alacaklar 5.454.760 5.454.760 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (5.454.760) (5.454.760) 

 Toplam 28.654.223 27.974.207 
 

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, söz konusu alacakların geçmiş yıllara ilişkin tahsil 

edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket 

tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Açılış bakiyesi (5.454.760) (3.052.980) 

Dönem gideri -- (1.759.600) 

Tahsilatlar -- -- 

Kur farkı -- (642.180) 

Kapanış Bakiyesi (5.454.760) (5.454.760) 
 

 

Şirket alacaklarının vadesi ağırlıklı olarak 30-90 gün arasında değişmektedir. Kısa ve uzun vadeli TL ve 

Döviz cinsinden ticari alacaklar için hesaplanan reeskont için kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı 

vade durumlarına göre DİBS (Devlet İç Borçlanma faiz oranı) ve LİBOR oranlarıdır.  
 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların toplam tutarı 

4.510.110 TL’dir  (31 Aralık 2016- 2.686.068 TL). Ticari alacaklar karşılığında alınan teminat mektubu ve 

ipotek bulunmamaktadır.  
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DİPNOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR(DEVAMI) 
 

Ticari Borçlar: 
 

Şirketin bilanço tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Ticari borçlar 539.174 822.977 

Ticari borçlar reeskontu (2.565) (2.538) 

Toplam 536.609 820.439 

 

Uzun vadeli ticari borçlar  
 

Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla uzun vadeli ticari borçları bulunmamaktadır.  
 

Şirket ticari borçlarının vadesi ağırlıklı olarak 30-90 gün arasında değişmektedir. Kısa ve Uzun vadeli TL ve 

Döviz cinsinden ticari borçlar için hesaplanan reeskont için kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı vade 

durumlarına göre DİBS (Devlet İç Borçlanma faiz oranı) ve LİBOR oranlarıdır.  
 

Ticari borçlar karşılığında verilen teminat mektubu, ipotek bulunmamaktadır.  
 

DİPNOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

Kısa vadeli diğer alacaklar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Verilen depozito ve teminatlar 108.213 93.287 

Diğer alacaklar 65.644 -- 

Bağlı ortaklıklardan alacaklar 7.544 46.293 

Toplam 181.401 139.580 

 

 

Bağlı ortaklardan alacak olarak gözüken 7.544 TL Kron Pakistan’a ilişkindir. (31 Aralık 2016 – 7.038 TL 

Kron Pakistan ve 39.255 TL’si Krontech Inc. adı altında faaliyet gösteren şirket iştirakleridir.) 

 

Kısa vadeli diğer borçlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Ödenecek vergiler ve fonlar 1.522.253 2.395.457 

Toplam 1.522.253 2.395.457 
 

DİPNOT 9 – DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR 

 

Diğer dönen varlıklar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Gelir tahakkukları 82.223 -- 

İş avansları 7.620 4.890 

İş avansları (ilişkili taraf) -- 180 

Personel avansları 30.089 462 

Personel avansları (ilişkili taraf) -- 31.600 

 Toplam 

 
119.932 37.132 
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DİPNOT 10 – STOKLAR 

 

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla stoklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Ticari Mallar 585.570 1.228.759 

Toplam 585.570 1.228.759 
 

Grup stokları genelde bilgisayar / yazılım ve donanım malzemelerinden oluşmaktadır. Cari ve önceki 

dönemlerde stok değer düşüklüğü oluşmamıştır.  

 

DİPNOT 11 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Stok alımı için verilen sipariş avansları 89.425 41.005 

Gelecek aylara ait giderler 529.788 259.083 

 
  

 Toplam 619.213 300.088 

 

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Gelecek yıllara ait giderler  3.934 7.783 

 
  

 Toplam 3.934 7.783 
 

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Gelecek aylara ait gelirler 104.533 97.034 

 
  

 Toplam 104.533 97.034 
 

 

Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler  

 

 
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Gelecek yıllara ait gelirler -- 44.846 

Toplam -- 44.846 
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 DİPNOT 12– MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
  1 Ocak 2017 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2017 

      
Maliyet 

     
Demirbaşlar 695.255 368.295 -- (26.813) 1.036.737 

Özel maliyetler 307.495 -- -- -- 307.495 

       

 Toplam 1.002.750 368.295 -- (26.813) 1.344.232 

      

Birikmiş amortisman 
     

Demirbaşlar (538.442) (87.131) -- 24.556 (601.017) 

Özel maliyetler (228.193) (49.674) -- -- (277.867) 

 Toplam (766.635) (136.805) -- 24.556 (878.884) 

 
     

Net defter değeri 236.115    465.348 

31 Aralık 2017 ve tarihinde sona eren dönem itibarıyla sabit kıymet girişlerinde aktifleştirilen kur farkları ve 

faiz giderleri bulunmamaktadır. 

 
  1 Ocak 2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2016 

      Maliyet 

     Demirbaşlar 618.094 81.373 -- (4.212) 695.255 

Özel maliyetler 307.495 -- -- -- 307.495 

  925.589 81.373 -- (4.212) 1.002.750 

 
     

Birikmiş amortisman      

Demirbaşlar (477.422) (65.232) -- 4.212 (538.442) 

Özel maliyetler (175.127) (53.066) -- -- (228.193) 

       

Toplam (652.549) (118.298) -- 4.212 (766.635) 

 

     

Net defter değeri 273.040    236.115 

 

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren dönem itibarıyla sabit kıymet girişlerinde aktifleştirilen kur farkları ve 

faiz giderleri bulunmamaktadır. 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle maddi duran varlıklardan 136.805 TL (2016: 118.298 TL)  ve maddi olmayan 

duran varlıklardan 2.402.748 TL (1.673.577 TL) olmak üzere toplam 2.539.553 TL (2016: 1.791.875 TL) 

amortisman gideri ve itfa payı hesaplanmış olup, 2.398.095 TL’si (2016: 1.735.460 TL) araştırma ve 

geliştirme giderlerine, 114.142 TL’si (2016: 17.946 TL)  pazarlama satış ve dağıtım giderlerine, 27.317 

TL’si (2016: 19.453 TL) genel yönetim giderlerine aittir. 
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DİPNOT 13– MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 
 

  1 Ocak 2017 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2017 

      Maliyet 
     

Lisanslar ve aktifleştirilen geliştirme giderleri 12.957.704 2.234.699 5.181.016 -- 20.373.419 

Araştırma geliştirme giderleri 1.352.092 4.258.931 (5.181.016) -- 430.007 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 114.504 108.879 -- -- 223.383 

      

Toplam 14.424.300 6.602.509 -- -- 21.026.809 

      

Birikmiş amortisman 
     

Lisanslar ve Aktifleştirilen geliştirme giderleri (5.152.752) (2.379.343) -- -- (7.532.095) 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar (113.148) (23.405) -- -- (136.553) 

 Toplam (5.265.900) (2.402.748) -- -- (7.668.648) 

 
     

Net defter değeri 9.158.400    13.358.161 

 
  1 Ocak 2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2016 

      Maliyet 
     

Lisanslar ve Aktifleştirilen geliştirme giderleri 6.388.877 13.815 6.555.012 -- 12.957.704 

Araştırma geliştirme giderleri 4.359.935 3.547.169 (6.555.012) -- 1.352.092 

Yapılmakta olan yatırımlar -- -- -- -- -- 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 114.504 -- -- -- 114.504 

Toplam 10.863.316 3.560.984 -- -- 14.424.300 

 
     

Birikmiş amortisman 
     

Lisanslar ve Aktifleştirilen geliştirme giderleri (3.482.500) (1.670.252) -- -- (5.152.752) 

Araştırma geliştirme giderleri -- -- -- -- -- 

Yapılmakta olan yatırımlar -- -- -- -- -- 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar (109.823) (3.325) -- -- (113.148) 

 Toplam (3.592.323) (1.673.577) -- -- (5.265.900) 

 
     

Net defter değeri 7.270.993    9.158.400 

 

DİPNOT 14– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

a-) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Personele ödenecek ücretler 663.318 559.474 

Ödenecek sosyal güvenlik primleri 188.387 125.802 

    Toplam 851.705 685.276 
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DİPNOT 14– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

 

b-) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 

 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Kullanılmayan izin yükümlülüğü 651.598 427.816 

İkramiye karşılıkları 1.220.033 -- 

   
Toplam 1.871.631 427.816 

 

Kullanılmayan izin yükümlülüğünün dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Açılış bakiyesi 427.816 355.076 

Dönem içinde ayrılan karşılıklar 316.285 82.193 

Konusu kalmayan karşılıklar (-) (92.503) (9.453) 

 
  

Kapanış bakiyesi 651.598 427.816 

 

c-) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli faydalar 

 

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi 

sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte 

bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı 

yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da 

yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş 

karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.  

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 5.001,76  TL (2016: 4.297,21 TL) tavanına tabidir.  

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, 

Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 

değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, şirketin 

yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar 

aşağıda belirtilmiştir:  

 

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. 

Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı 

ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, 

çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 

Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 

2018 tarihinden itibaren geçerli olan 5.001,76 TL (1 Ocak 2017: 4,297,21 TL) olan tavan tutarı göz önüne alınmıştır.  

 

Şirket’in mevcut emeklilik planlarına bağlı yükümlülüğünü tahmin etmekte aktüeryal değerleme metotlarının 

kullanılması gerekmektedir. Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak 

yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır.  
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DİPNOT 14– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

c-) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli faydalar(Devamı) 

 

Yükümlülük hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır: 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

Enflasyon oranı 7,21% 8,20% 

İskonto oranı 3,57% 9,20% 

Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran 94,78% 99,06% 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  2017 2016 

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 505.270 467.329 

Hizmet maliyeti 17.484 87.816 

Aktüeryal kayıp / (kazanç) 59.389 (30.613) 

Faiz gideri 18.890 33.133 

Dönem içerisindeki ödemeler (-) (112.255) (52.395) 

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 488.778 505.270 
 

31 Aralık 2017 itibariyle şirket aleyhine üç adet işe iade davası açılmış bulunmaktadır. Söz konusu davalara 

ilişkin toplam tazminat tutarı 370.000 TL dir. Şirket yönetimi ve avukatının  davaların aleyhte 

sonuçlanmayacağını  öngörmesi nedeni ile finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2016 – 

Bulunmamaktadır). 
 

DİPNOT 15–DİĞER KISA VADELİ KARŞILIKLAR 

 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Maliyet gider karşılıkları 1.778.223 1.422.302 

Gider tahakkukları 113.735 1.133.106 

 
 

 
Toplam 1.891.958 2.555.408 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

1 OCAK-31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE EDİLECEK FİNANSAL TABLOLARA 

İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

34 

 

 

 

DİPNOT 16–TAAHHÜTLER 
 

 
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

  
Döviz  

Tutarı 

TL 

Karşılığı 

Döviz  

Tutarı 

TL 

Karşılığı 

     A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş 
    

     a) Teminatlar 
    

   -TL 89.518 89.518 64.546 64.546 

b) Teminatlar     

   -ABD Doları 427.420 1.612.185 463.609 1.631.533 

b) Rehin     

   -TL -- -- -- -- 

     B. Tam konsolidasyon kapsamında dâhil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı  

 
  

   
a) Teminatlar 

    
   -TL -- -- -- -- 

b) Rehin 
    

   -TL -- -- -- -- 

D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

     
Toplam 516.938 1.701.703 528.155 1.696.079 

 

DİPNOT 17–SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

  
1 Ocak –  

31 Aralık 2017 

1 Ocak –  

31 Aralık 2016 

   Yurtiçi satış gelirleri         24.621.929       25.306.305  

Yurtdışı satış gelirleri           3.089.110        3.025.846  

Satıştan iade ve indirimler (-) (276.000) (1.096.037) 

  

  Satış gelirleri, net 27.435.039 27.236.114 

      Dönem başı ticari mallar 1.228.759 667.155 

   Alımlar 1.722.889 2.045.264 

   Dönem sonu ticari mallar(-) (585.570) (1.228.759) 

   Satılan emtia maliyeti (-) (2.366.078) (1.483.660) 

   Satılan hizmet maliyeti (-) (2.907.559) (3.229.484) 

Satışların toplam maliyeti (-) (5.273.637) (4.713.144) 

    

Satışların 6.367.485 TL’si bakım gelirlerinin oluşturduğu hizmet gelirlerinden oluşmaktadır (2016: 4.936.281 TL). 
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DİPNOT 18– GENEL YÖNETİM VE SATIŞ, PAZARLAMA VE DAĞITIM GİDERLERİ 
 

a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 

 

  
1 Ocak -               

31 Aralık 2017 

1 Ocak -           

31 Aralık 2016 

   Personel Ücret          2.256.133        1.650.655  

Danışmanlık hizmetleri             1.251.012           350.362  

Seyahat giderleri             268.259           207.642  

Kira giderleri             346.535           167.211  

Personel Yemek taşıma sağlık             160.459           152.004 

Araç giderleri             144.153             47.477  

Amortisman giderleri             114.142             17.946  

Kıdem ve izin karşılığı               79.239             26.617  

Ortak giderlere katılım               27.885             24.059  

Eğitim giderleri               19.579                 125  

Haberleşme giderleri               12.064               9.117  

Vergi Resim ve Harçlar                 3.873               1.773  

Çeşitli Giderler             344.466           162.610  

   

Toplam 5.027.799 2.817.598 

 

b) Genel yönetim giderleri 

 

  
1 Ocak -                 

31 Aralık 2017 

1 Ocak -             

31 Aralık 2016 

   Personel Ücret          1.643.595        1.293.883  

Danışmanlık hizmetleri             295.800           117.732  

Araç giderleri             139.017             97.478  

Personel Yemek taşıma sağlık             128.651           123.491  

Kıdem ve izin karşılığı             114.904             52.919  

Seyahat giderleri               82.634           126.807  

Haberleşme giderleri               77.534             61.165  

Kira giderleri               74.420             64.901  

Vergi Resim ve Harçlar               63.108             63.897  

Eğitim giderleri               62.834             85.858  

Banka giderleri               50.925             34.805  

Amortisman giderleri               27.317             19.453  

Ortak giderlere katılım               17.164             15.938  

Nakliye gideri                 9.675                    --    

Çeşitli Giderler             448.119           330.149  

   

Toplam 3.235.697 2.488.476 
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DİPNOT 18– GENEL YÖNETİM VE SATIŞ, PAZARLAMA VE DAĞITIM GİDERLERİ (Devamı) 
 

c) Araştırma, Geliştirme Giderleri 
 

  
1 Ocak -                 

31 Aralık 2017 

1 Ocak -             

31 Aralık 2016 

   Personel Ücret          3.014.274        1.637.032  

Amortisman giderleri          2.398.095        1.735.460  

Personel Yemek taşıma sağlık             357.723           290.292  

Seyahat giderleri             298.391           336.033  

Kira giderleri             199.326           254.957  

Danışmanlık hizmetleri             181.914           160.117  

İhbar Tazminatı               75.027               8.066  

Araç giderleri               70.851             99.952  

Ortak giderlere katılım               60.140            54.256  

Eğitim giderleri               50.867 -- 

Kıdem ve izin karşılığı               19.881             27.357  

Haberleşme giderleri               11.163             22.389  

Vergi Resim ve Harçlar                 1.099               1.667  

Çeşitli Giderler               32.221             34.961  

   

Toplam 6.770.972 4.662.539 
 

DİPNOT 19– NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri 

toplamıdır. 
 

  
1 Ocak -         31 

Aralık 2017 

1 Ocak -          

31 Aralık 2016 

  

  Personel Ücret         6.914.002       4.581.580 

Satılan hizmet maliyeti(-)         2.907.559       3.229.484 

Amortisman giderleri         2.539.553       1.772.421 

Satılan Emtia maliyeti(-)         2.366.078       1.483.660 

Danışmanlık hizmetleri       1.728.727          628.211 

Seyahat giderleri            649.284          670.482 

Personel Yemek taşıma sağlık            646.833          565.787 

Kira giderleri            620.280          487.140 

Araç giderleri            354.021          244.909 

Kıdem ve izin karşılığı            214.024          106.893 

Eğitim giderleri            133.280            85.983 

Ortak giderlere katılım            105.189            94.253 

Haberleşme giderleri            100.761            92.671 

İhbar Tazminatı              75.027              8.066 

Vergi Resim ve Harçlar              68.080            67.337 

Banka giderleri              50.925            34.805 

Nakliye gideri                9.675                    -    

Çeşitli Giderler            824.806          528.075 

   

Toplam 20.308.104 14.681.757 
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DİPNOT 20 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER 
 

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 
1 Ocak -         

31 Aralık 2017 

1 Ocak -        

 31 Aralık 2016 

   Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri  2.695.135  4.044.606  

Teydep Gelirleri  362.213   432.571  

Reeskont gelirleri  27   39.620  

Konusu kalmayan karşılıklar  --   92.102  

Diğer gelirler   122.206   --  

 Toplam 3.179.581  4.608.899  

   

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 
1 Ocak -           

31 Aralık 2017 

1 Ocak -        

31 Aralık 2016 

   Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri   1.263.552  2.094.890 

Yurtdışı şube zararları  631.938  362.175 

Reeskont gideri   98.069  73.437 

Şüpheli alacak karşılık gideri  --   1.759.600 

Diğer gider ve zararlar  89.179  262.713 

   

 Toplam  2.082.738  4.552.815 
 

 

DİPNOT 21 – FİNANSMAN GELİR / GİDERLERİ  
 

a) Finansman Geliri  
 

  
1 Ocak – 

31 Aralık 2017 

1 Ocak -         

31 Aralık 2016 

   Kur farkı gelirleri 470.686 958.601 

Toplam  470.686  958.601 
 

  
1 Ocak – 

31 Aralık 2017 

1 Ocak -         

31 Aralık 2016 

   Kur farkı giderleri (761.817) (1.271.898) 

Banka kredileri faiz giderleri  (81.805)  (142.354) 

Toplam  (843.622)  (1.414.252) 
 

DİPNOT 22 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) Dönem karı vergi yükümlülüğü 

Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. Kurumlar vergisi, ilgili 

olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan 

edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.  

Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla %20’dir (2016: %20). Ancak, 5 Aralık 

2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 91inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na eklenen geçici 10uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme 

dönemlerine ait kazançları üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin %22 oranıyla hesaplanması ve 

sonrasında tekrardan %20 oranı ile vergilendirilmeye devam edilmesi öngörülmektedir. Bu süre zarfında 

Bakanlar Kurulu’na %22 oranını %20 oranına kadar indirme yetkisi verilmiştir.  



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

1 OCAK-31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE EDİLECEK FİNANSAL TABLOLARA 

İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 

38 

 

 

 

 

DİPNOT 22 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

a) Dönem karı vergi yükümlülüğü (Devamı) 

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren dönem itibarıyla, vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla 

oluşan kazançlar üzerinden %20 (2016: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde 

ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Yapılan Kanun değişikliği 

ile 2018, 2019 ve 2020 yılları için bu oran %22 olarak belirlenmiştir.  

Türkiye'de vergi mevzuatı, Şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin 

vermemektedir. Bu yüzden mali tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 

dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince 

beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  

Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf 

tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de 

mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.  

Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri 

gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi 

hesaplanmamaktadır.  

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları 

(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) 

kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak 

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları gayrimenkullerinin (taşınmazlarının) kurucu senetleri, intifa 

senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı , 31 Aralık 2017 itibarıyla 

kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu oran 

taşınmazlar açısından %75’ten %50’ye indirilmiş ve 2018 yılından itibaren hazırlanacak vergi 

beyannamelerinde bu oran %50 olarak kullanılacaktır.  

İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile 

işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna 

kadar tahsil edilmesi gerekir. 

 

4691 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesine göre, mükelleflerin münhasıran, teknoloji geliştirme bölgelerinde 

gerçekleştirdikleri yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2023 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.  

 

Bu istisna bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla, istisna kapsamında olan projeler ile ilgili olarak elde edilen 

hasılattan proje maliyetinin düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı gelir ve kurumlar vergisinden 

istisna olacaktır.  
 

Gelir Vergisi Stopajı  
 

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

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

dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 

Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak 

uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

%15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi 

değildir.  
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DİPNOT 22 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

b)  Ertelenmiş vergi varlığı / yükümlülüğü  
 

Grup, vergiye esas yasal konsolide finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış konsolide finansal 

tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve 

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

vergiye esas konsolide finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı 

dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. Ertelenmiş 

vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %22’dir (2016: %20). 
 

Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki 

vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

 

Ertelenmiş  Ertelenmiş  

Net vergi varlıkları vergi yükümlülükleri 

  

31 Aralık 

2017 

31 Aralık 

2016 

31 Aralık 

2017 

31 Aralık 

2016 

31 Aralık 

2017 

31 Aralık 

2016 

       Kıdem tazminatı karşılığı 97.756 101.054 -- -- 97.756 101.054 

Alacak reeskontu ve şüpheli alacak 

karşılığı 1.286.478 1.105.379 -- -- 1.286.478 1.105.379 

İtfa edilmiş maliyet yönetimin krediler 

üzerinde etkisi -- -- -- (29) -- (29) 

Sabit kıymetlerin amortisman 

düzeltmesi -- -- (455.693) (202.928) (455.693) (202.928) 

Borçlar reeskontu -- -- (546) (508) (546) (508) 

Prim karşılığı 268.407 -- -- -- 268.407 -- 

İzin tazminatı karşılığı 143.352 85.563 -- -- 143.352 85.563 

İtfa edilmiş maliyet yönetimin 

mevduatlar üzerindeki etkisi -- -- -- (22.739) -- (22.739) 

Yararlanılacak Ar-ge indirimi 307.909 188.267 -- -- 307.909 188.267 

Teydep Teşvikleri 137.693 15.577 -- -- 137.693 15.577 

Gelir Tahakkukları -- -- (18.089) -- (18.089) -- 

Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları 5.866 -- -- -- 5.866 -- 

 Toplam 2.247.461 1.495.840 (474.328) (226.204) 1.773.133 1.269.636 
 

Ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:  
 

  
1 Ocak –              

31 Aralık 2017 

1 Ocak – 

31 Aralık 2016 

   Dönem başı ertelenen vergi varlığı, net 1.269.636 941.206 

Gelir tabosunda muhsebeleştirilen 491.619 334.553 

Aktüeryal kazanç/kayıp ertelenmiş vergi etkisi -- -- 

Özkaynak altında muhasebeleştirilen 11.878 (6.123) 

    

Dönem sonu ertelenen vergi varlığı, net 1.773.133 1.269.636 
 

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda 

yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi 

yükümlülüklerin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup 

edilmiştir.  
 

Her bilanço tarihi itibarıyla, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir. 

Gelecekte elde edilecek finansal karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel 

olması durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.  
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DİPNOT 22 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

b) Ertelenmiş vergi varlığı / yükümlülüğü (Devamı)  
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle Şirket’in finansal tablolara yansıtılan toplam vergi geliri / (gideri aşağıdaki 

gibidir: 
 

  
1 Ocak –              

31 Aralık 2017 

1 Ocak – 

31 Aralık 2016 

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi            1.269.636              941.205    

Yerel Vergi Oranı Üzerinden Hesaplanan Vergi             279.320           2.442.391    

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Vergi Etkisi               68.928                38.880    

İndirim ve İstisnaların Vergi Etkisi            (348.248) (2.481.272) 

Geçici Zamanlama Farkları Etkisi             503.497              328.432    

31 Aralık itibarıyla kapanış bakiyesi         1.773.133          1.269.636    

 

DİPNOT 23 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   
Net dönem karı/zararı 8.230.464 12.546.506 

Hisse payı adedi 14.268.513 14.268.513 

 
  

Hisse başına düşen kar/zarar 0,58 0,88 
 

DİPNOT 24 – ÖDENEN TEMETTÜ 

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı kararına istinaden, Şirket’in 2016 faaliyet yılı 

finansal tablolarında 12.546.506 TL kar olmakla birlikte paydaşlara toplam  2.368.093 TL (hisse başına 0,17 TL) 

tutarında nakit olarak kar dağıtılmasına karar verilmiş ve ödeme yapılmıştır (31 Aralık 2016: Temettü 

ödemesi bulunmamaktadır.).  

 

DİPNOT 25 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

31 Aralık 2017 

Ticari 

alacaklar 

Ticari 

borçlar 

Diğer 

 Alacaklar 

    Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 1.715.824 -- -- 

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Reeskont (4.526) -- -- 

Kron Pakistan -- -- 7.544 

Toplam  1.711.298 -- 7.544 

 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ticari olmayan borçlara uygulanan faiz oranı Merkez 

Bankası’nca yayımlanan ortalama mevduat faiz oranıdır. 
  

31 Aralık 2016 

Ticari 

alacaklar 

Ticari  

borçlar 

Diğer 

alacaklar ve 

varlıklar 

    Üst düzey kilit yöneticiler -- -- 31.780 

Krontech Inc. -- -- 46.293 

Toplam  -- -- 78.073 
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DİPNOT 25 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

Satışlar 31 Aralık 2017 31 Aralık  2016 

   Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 1.321.225 -- 

 

 

Üst Düzey Yöneticilere  Sağlanan Faydalar 31 Aralık 2017 31 Aralık  2016 

   Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 1.138.867 1.111.839 

 

DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Finansal araçlar 
 

Finansal risk yönetimi amaç ve politikaları 

 

Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin 

etkileri dâhil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Grup risk yönetim programı ile piyasalardaki 

dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Grup finansal 

araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimi için aşağıda özetlenen politikaları belirlemiştir. 
 

Kredi riski 
 

Grup’un kredi riski bilanço tarihinde gösterilen finansal varlıkların toplamıdır. Kredi riski bir şirketin alacaklarının 

tahsil edilememesi riskini içerir. Grup sürekli olarak borçlarını ödemeyen müşteriler ve bunların kefillerini ayrı 

veya Grup olarak gözetim altına almakta ve bu bilgileri kredi risk kontrollerine dahil etmektedir. Maliyetinin 

makul olması durumunda müşteriler ve kefillerine ilişkin olarak dış değerleme kuruluşlarına kredi 

derecelendirmesi yapılmaktadır. Grup’un politikası yalnızca kredibilitesi yeterli kuruluşlarla iş yapmaktadır. 

 

Ticari alacaklar ve diğer alacaklar arasında bir kuruluşa veya gruba ilişkin olarak önemli kredi riski bulunmamak 

ile beraber ticari alacakların % 77 sinin 3 müşteriden olması nedeni ile yoğunlaşma riski mevcuttur. Bankalarda 

bulunan paralar ve paraya eşdeğer likit değerler ile diğer kısa vadeli alacaklara ilişkin kredi riski ihmal edilebilir 

ölçüdedir, çünkü para ve likit değerlerin bulunduğu bankalar kalitesi yüksek ve kredi derecelendirmeleri yapılmış 

olan bankalardır. 
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 

Finansal araçlar (Devamı) 

 

Kredi riski (Devamı) 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir: 

 

 
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

 

31 Aralık 2017 

İlişkili 

taraf 

Diğer 

 Taraf 

İlişkili 

taraf 

Diğer 

Taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz  

kalınan azami kredi riski -- 27.108.604 7.544 173.857 2.594.175 

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

 

     

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter değeri -- 22.598.494 7.544 173.857 2.594.175 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde 

vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 

sayılacak finansal varlıkların defter değeri -- 4.510.110 -- -- -- 

C.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların net defter değeri -- -- -- -- -- 

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

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri -- -- -- -- -- 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 5.454.760 -- -- -- 

- Değer düşüklüğü (-)  (5.454.760) -- -- -- 

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı      

 

     

 

 
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

 

31 Aralık 2016 

İlişkili 

taraf 

Diğer 

 Taraf 

İlişkili 

taraf 

Diğer 

Taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz  

kalınan azami kredi riski -- 28.046.343 46.293 93.287 1.960.145 

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

 

     

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter değeri -- 25.360.275 46.293 93.287 1.960.145 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde 

vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 

sayılacak finansal varlıkların defter değeri -- 2.686.068 -- -- -- 

C.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların net defter değeri -- -- -- -- -- 

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

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri -- -- -- -- -- 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 5.454.760 -- -- -- 

- Değer düşüklüğü (-) -- (5.454.760) -- -- -- 

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- 
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 

Finansal araçlar (Devamı) 

 

Kredi riski (Devamı) 

 

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırma tablosu: 

 

Ticari Alacaklar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2016 

Vadesi üzerinden 3- 12 ay geçmiş  1.824.042 2.398.687 

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 2.686.068 287.381 

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş -- -- 

Toplam vadesi geçen alacaklar 4.510.110 2.686.068 

 

Döviz kuru riski 

 

Grup ağırlıklı olarak ABD Doları  ve Avro cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası’na 

çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz 

pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 

 

Grup yabancı para kur riskini yabancı para varlıklarını ve yükümlülüklerini dengeli bir şekilde organize etmekte ve 

yükümlülükler ile varlıkların vadelerini ve yabancı para pozisyonlarını eşleştirme yoluyla yönetmektedir. 
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

Finansal araçlar (Devamı) 

 

Döviz kuru riski (Devamı) 

 

Bilanço tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2017 

ABD 

Doları Avro  TL Karşılığı 

1. Ticari alacaklar  5.892.137   354.000   23.823.039  

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil)  13.037   2.450   60.238  

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar                    --                     --                     --  

3. Diğer  9.428   21.350   131.968  

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)   5.914.602   377.800   24.015.245  

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)   5.914.602   377.800   24.015.245  

10. Ticari Borçlar  122.109                     --  460.584  

11. Finansal Yükümlülükler                    --                     --                     --  

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  200.000   -   754.380  

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler                    --                     --                     --  

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)   322.109   -   1.214.964  

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)   322.109   -   1.214.964  

19. Bilanço 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)  5.592.493   377.800   22.800.281  

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık/ 

(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-

16a)  5.583.065   356.450   22.668.313  

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam 

Gerçeğe Uygun Değeri                    --                     --                     --  

23. İhracat 

                   

844.609                     --  

                   

3.078.177 

24. İthalat                    --                     --                     --  
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

Finansal araçlar (Devamı) 

 

Döviz kuru riski (Devamı) 
 

31 Aralık 2016 

ABD  

Doları Avro  TL Karşılığı 

1. Ticari alacaklar 8.083.020 -- 28.445.774 

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) 283.050 1.800  1.002.789  

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar               --                      --     --  

3. Diğer 14.223 21.000  127.962 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  8.380.293 22.800 29.576.525 

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)  8.380.293 22.800  29.576.525  

10. Ticari Borçlar 190.918                  --     671.879  

11. Finansal Yükümlülükler 715.846                  --    2.519.205  

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 211.497                   --     744.300  

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler                 --                      --     --  

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  1.118.261                   --    3.935.384  

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)  1.118.261                   --    3.935.384  

19. Bilanço 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) 7.262.032 22.800 25.641.141 

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) 

Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 7.247.809 1.800 24.897.261 

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam 

Gerçeğe Uygun Değeri                 --                      --     --  

23. İhracat 981.568                   --     3.454.334  

24. İthalat                 --                      --     --  
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

Finansal araçlar (Devamı) 
 

Döviz kuru riski (Devamı) 
 

Döviz duyarlılık testi ile ilgili olarak duyarlılık testi aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2017 

 Kar / Zarar  Özkaynaklar  

 

Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi 

Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı 

Paranın Değer 

Kaybetmesi 

     

USD' nin TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;    

    1- ABD Doları Net Varlık / 

Yükümlülüğü  2.109.433   (2.109.433)  2.109.433   (2.109.433) 

    2- ABD Doları Riskinden 

Korunan Kısım (-)  --  --   --   --  

3- ABD Doları Net Etki (1+2)  2.109.433   (2.109.433)  2.109.433   (2.109.433) 

Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;    

    4- Avro Net Varlık / 

Yükümlülüğü 170.596  (170.596)  170.596  (170.596) 

    5- Avro Riskinden Korunan 

Kısım (-)  --     --     --     --    

6- Avro Net Etki (4+5) 170.596   (170.596)  170.596  (170.596) 

Diğer Döviz kurlarının TL karşısında  %10 değişimi 

halinde: 

   

   7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - - 

   8-Diğer döviz riskinden korunan 

kısım(-) - - - - 

9-Diğer döviz Net Etki(7+8)     

     

TOPLAM 2.280.029 (2.280.029) 2.280.029 (2.280.029) 
 

31 Aralık 2016 

 Kar / Zarar  Özkaynaklar 

 
Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi 

Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı 

Paranın Değer 

Kaybetmesi 

     

USD' nin TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;   

    1- ABD Doları Net Varlık / 

Yükümlülüğü 

2.555.654 (2.555.654) 2.555.654 (2.555.654) 

    2- ABD Doları Riskinden 

Korunan Kısım (-) 

                 -                         -                     -                  -    

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 2.555.654 (2.555.654) 2.555.654 (2.555.654) 

Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;    

    4- Avro Net Varlık / 

Yükümlülüğü 

8.459 (8.459) 8.459 (8.459) 

    5- Avro Riskinden Korunan 

Kısım (-) 

                 -                         -                     -                  -    

6- Avro Net Etki (4+5) 8.459 (8.459) 8.459 (8.459) 

TOPLAM 2.564.113 (2.564.113) 2.564.113 (2.564.113) 
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 
 

Faiz oranı riski  

Faiz oranı riski faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tablolarda gösterilmiş olan karlılık üzerinde 

yaratabileceği etkileri içerir.  
 

Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçları bulunmadığından, Grup ulusal ve uluslar arası piyasalarda faiz 

oranlarındaki değişikliklerden etkilenmemektedir.  
 

Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir: 
 

Sabit faizli finansal araçlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Sabit faizli finansal araçlar 
   - Finansal Yükümlülükler 2.067.217 2.519.204 

Değişken faizli finansal araçlar 
   - Finansal Yükümlülükler -- --    

  
Sermaye risk yönetimi 
 

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

borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından 

değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya 

mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede 

tutulması amaçlanmaktadır. 
 

Bilanço tarihleri itibarıyla net finansal borç/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

   Toplam yükümlülükler 9.960.501 10.128.636 

Nakit ve nakit benzerleri 2.610.748  1.969.738 

  

 

 

Net Finansal Borç 7.349.753 8.158.898 

 

  

Özkaynaklar 38.431.280 32.573.223 

    

Yatırılan Sermaye 45.781.033 40.732.121 

    

Net Finansal Borç/Yatırılan Sermaye Oranı 16% 20% 

Likidite ve Fonlama Riski  

Grup’un fon kaynağı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. Grup, stratejisi 

dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan fonlama şartlarındaki değişimleri 

saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak değerlendirmektedir.  

Grup, tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak izleyerek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 

vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla fonların ve borçlanma rezervinin sürekliliğini sağlayarak likidite riskini 

yönetmektedir.   
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DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

Likidite ve Fonlama Riski (Devamı) 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan 

likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2017 

      

 

Defter 

Sözleşme 

Uyarınca Nakit 3 aydan 3-12 1-5 yıl 5 yıldan 

Sözleşme uyarınca vadeler değeri Çıkışlar Toplamı kısa ay arası arası uzun 

Banka kredileri 2.003.666 2.027.123 2.027.123 -- -- -- 

Ticari borçlar 536.609 539.174 539.174 -- -- -- 

Diğer borçlar 1.522.253 1.522.253 1.522.253 -- -- -- 

 

      

Toplam yükümlülük 4.062.528 4.088.550 4.088.550 -- -- -- 

 
31 Aralık 2016       

 

Defter 

Sözleşme 

Uyarınca Nakit 3 aydan 3-12 1-5 yıl 5 yıldan 

Sözleşme uyarınca vadeler değeri Çıkışlar Toplamı kısa ay arası arası uzun 

Banka kredileri 2.519.204 2.519.204 -- 2.519.204 -- -- 

Ticari borçlar 820.439 822.977 614.909 208.068 -- -- 

Diğer borçlar 2.395.457 2.395.457 2.395.457 -- -- -- 

 

      

Toplam yükümlülük 5.735.100 5.737.638 3.010.366 2.727.272 -- -- 

Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları 

 

Ticari alacakların, ticari olmayan ve diğer alacakların ve borçların kısa vadeli olmalarından dolayı rayiç 

değerlerinin yaklaşık olarak defter değerine yakın oldukları düşünülür.  

Banka borçlarının rayiç değerinin, eğer banka borçlarına uygulanan başlangıç oranı, alacaklı tarafından cari 

piyasa fiyat kotasyonlarını yansıtması amacıyla periyodik olarak yenileniyorsa, yaklaşık olarak defter 

değerine yakın olduğu düşünülür 

 

DİPNOT 27 – BİLANÇO SONRASI OLAYLAR 

 

Bulunmamaktadır. 

 

 


