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31 MART 2019 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU   

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide  finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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   Denetimden Denetimden 

  Geçmiş Geçmiş 

 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

 Varlıklar Referansları 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

 

Dönen varlıklar    

Nakit ve nakit benzerleri 4 6.529.734 7.915.641 

Ticari alacaklar 7 18.335.127 20.902.700 

       İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7,26 223.568 342.894  

       İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 18.111.559 20.559.806  

Diğer alacaklar 8 429.700 409.991 

       İlişkili taraflardan diğer alacaklar                                             8,26 6.339 10.522  

       İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 423.361 399.469 

Stoklar 10 845.799 1.142.457 

Peşin ödenmiş giderler 11 1.477.935 1.335.672 

Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar 14 40.050 33.316 

Diğer dönen varlıklar  668.771 80.322 

     

Toplam dönen varlıklar  28.327.116 31.820.099 

 

Duran varlıklar    

Ticari alacaklar 7 2.791.703 2.599.276 

       İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 2.791.703 2.599.276 

Finansal yatırımlar 5 1.840 1.840 

Maddi duran varlıklar 17 5.971.190 808.913 

Maddi olmayan duran varlıklar 18 18.850.149 17.588.444 

Peşin ödenmiş giderler 11 1.148 -- 

Ertelenmiş vergi varlığı 23 2.716.812 2.514.013 

Toplam duran varlıklar  30.332.842 23.512.486 

    

TOPLAM VARLIKLAR  58.659.958 55.332.585 
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İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide  finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Denetimden  

Geçmiş 

Denetimden 

Geçmiş 
 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

 Kaynaklar Referansları 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

 

Kısa vadeli yükümlülükler    

Kısa vadeli borçlanmalar 6 7.314.191 5.511.474 

Ticari borçlar 7 1.641.566 1.354.396 

      İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 7 1.641.566 1.354.396 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 

borçlar 9 1.258.078 2.890.244 

Diğer borçlar 8 98.895 1.401.258 

       İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 8 98.895 1.401.258 

Devlet teşvik ve yardımlar  12 239.909 284.094 

Ertelenmiş gelirler 11 681.074 628.285 

Kısa vadeli karşılıklar 19 547.096 491.576 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 

vadeli karşılıklar 19 547.096 491.576 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 324.188 672.872 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  12.104.997 13.234.199 

Uzun vadeli borçlanmalar 6 3.701.145 -- 

Devlet teşvik ve yardımları 12 193.651 229.961 

Uzun vadeli karşılıklar 19 144.301 199.768 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun 

vadeli karşılıklar 19 144.301 199.768 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  4.039.097 429.729 

    

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  16.144.094 13.663.928 

 

Özkaynaklar    

Ödenmiş sermaye 20 14.268.513 14.268.513 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler  7.809 (30.526) 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler  (1.191.051) (767.783) 

        Yabancı Para Çevrim Farkı  (1.191.051) (767.783) 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 20 1.499.969 1.049.382 

       Yasal yedekler 20 1.499.969 1.049.382 

Geçmiş yıllar karları/zararları  26.698.484 22.619.263 

Net dönem karı/zararı  1.232.140 4.529.808 

Toplam özkaynaklar  42.515.864 41.668.657 

TOPLAM KAYNAKLAR  58.659.958 55.332.585 



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI  

1 OCAK – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI 

GELİR TABLOSU  

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide  finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Sınırlı  

Denetimden  

Geçmemiş 

Sınırlı  

Denetimden  

Geçmemiş 

  

Cari  

Dönem Önceki Dönem 

  
Dipnot 

Referansları 

                          1 Ocak-     

31 Mart 2019 

 1  Ocak- 

31 Mart 2018 
      
  

  

Hasılat 21 9.473.410 3.900.135 

Satışların maliyeti (-) 21 (3.458.927) (1.168.691) 

     

Brüt kar   6.014.483 2.731.444 

    

Genel Yönetim Giderleri (-) 22 (1.087.478) (921.457) 

Pazarlama  Giderleri (-) 22 (3.138.194) (3.080.421) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 22 (2.750.769) (1.834.007) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 2.965.614 1.390.645 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 (525.059) (209.194) 

     

Esas faaliyet karı/ zararıı  1.478.597 (1.922.990) 

    

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler  -- -- 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)  -- -- 

     

Finansman gideri öncesi faaliyet zararı  1.478.597 (1.922.990) 

    

Finansman gelirleri 22 183.175 244.838 

Finansman giderleri (-) 22 (643.244) (32.579) 

     

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı(zararı)  1.018.528 (1.710.731) 

    

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri  213.612 (109.322) 

       Dönem vergi (gideri)geliri 23 -- -- 

       Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) 23 213.612 (109.322) 

      

Sürdürülen faaliyetler dönem kar(zararı)  1.232.140 (1.820.053) 

 

Durdurulan faaliyetler dönem kar(zararı) 
 

-- -- 

     

Net dönem karı/zararı   1.232.140 (1.820.053) 

    

      

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler 
 

38.335 (100.144) 

     - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 

Hesaplanan Aktüeryal Kazançları/Kayıpları 
 

49.148 (125.180) 

     -  Vergi etkisi 23 (10.813) 25.036 

 
   

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler 
 

(423.268) (117.671) 

        Yabancı para çevrim farkları  (423.268) (117.671) 

Toplam kapsamlı gelir / (gider)  847.207 (2.037.868) 
 



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI  

1 OCAK – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU   

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide  finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Kar veya zararda 

yeniden 

sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer 

kapsamlı gelir ve 

giderler 

 

Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılacak birikmiş 

diğer kapsamlı gelir ve 

giderler 

 

Birikmiş Karlar  

 

  

Ödenmiş 

sermaye 

       Tanımlanmış fayda 

planı yeniden ölçüm 

kazanç/kayıpları 

 

Yabancı para çevrim 

farkları 

 

Kardan ayrılan 

kısıtlanmış 

yedekler 

Geçmiş yıllar 

karı / (zararı) 

Net dönem 

karı/zararı 

 

 

Toplam 

özkaynaklar 

Önceki Dönem             

1 Ocak 2018 itibariyle bakiyeler  14.268.513 (45.648)  25.280  1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 

Transferler  -- --  --  -- 8.230.464 (8.230.464) -- 

Toplam kapsamlı gelir(gider)  -- (100.144)  (117.671)  -- -- (1.820.053) (2.037.868) 

Temettü Ödemesi  -- --  --  -- -- -- -- 

Aktüeryal Kayıp Kazanç           

    Dönem karı(zararı)           

           

31 Mart 2018 itibariyle bakiye   14.268.513 (145.792)  (92.391)  1.049.382 23.133.753 (1.820.053) 36.393.412 

 

 

Cari Dönem 

 

         

1 Ocak 2019 itibariyle bakiyeler  14.268.513 (30.526)  (767.783)  1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 

Geçmiş yıllar karlarından transfer -- --  --  450.587 4.079.221 (4.529.808) -- 

Toplam kapsamlı gelir (gider)  -- 38.335  (423.268)  -- -- 1.232.140 847.207 

    Diğer kapsamlı gelir (gider)  -- 38.335  (423.268)  -- -- -- (384.933) 

    Dönem karı (zararı)  -- --  --  -- -- 1.232.140 1.232.140 

Temettü Ödemesi  -- --  --  -- -- -- -- 

             

31 Mart 2019 itibariyle bakiye   14.268.513 7.809  (1.191.051)  1.499.969 26.698.484 1.232.140 42.515.864 
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1 OCAK-31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 
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İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide  finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Denetimden 

geçmemiş 

Denetimden 

geçmemiş 

 Dipnot 

Referansları 

1 Ocak –  

31 Mart 2019 

1 Ocak –  

31 Mart 2018 

    

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 

Akışları  1.116.223 4.301.398 

Dönem Karı/Zararı  1.232.140 (1.820.053) 

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili 

Düzeltmeler    

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 17-18 1.099.568 1.052.933 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin düzeltmeler  38.388 (1.272.506) 

Dava Karşılıkları  -- -- 

Şüpheli Alacak Karşılığı 7 351.675 -- 

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 -- -- 

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler  186.004 (11.945) 

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile 

İlgili Düzeltmeler  (2.092.622) (1.359.987) 

Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler  (213.612) 109.322 

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki 

faaliyet zararı / (karı)  601.541 (3.302.236) 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Artış (Azalış)  (348.684) (831.838) 

Stoklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler 10 296.658 (514.036) 

Ticari Alacaklarıdaki Artış/Azalış ile İlgili 

Düzeltmeler  3.988.923 10.216.815 

Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) 12 (80.495) (56.603) 

Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış 

ile İlgili Düzeltmeler  (19.709) (121.367) 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)  (143.411) (11.780) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 

Borçlardaki Artış (Azalış)  (1.632.166) 231.381 

Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler  287.510 372.169 

Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla 

İlgili Düzeltmeler  (1.302.363) (1.415.733) 

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)  52.789 (52.372) 

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler  (588.449) (183.612) 

Vergi /Ödemeleri/ İadeleri  4.079 (29.390) 

Değer Düşüklüğü/İptali İlgili Düzeltmeler  -- -- 

Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri  -- -- 

    

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları  1.116.223 4.301.398 
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Denetimden 

geçmemiş 

Denetimden 

geçmemiş 

 Dipnot 

Referansları 

1 Ocak-31 Mart 

2019 

1 Ocak-31 Mart 

2018 

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 

Akışları 

 

(7.058.735) (1.734.535) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından 

Kaynaklanan  Nakit Çıkışları  17-18 36.892 (1.760.770) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 

Kaynaklanan Nakit Girişleri 17-18 (7.146.695) -- 

Alınan Faiz  51.068 26.235 

    

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları  5.266.790 (2.059.492) 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri  6 5.503.862 -- 

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -- (2.045.202) 

Ödenen Faiz   (237.072) (14.290) 

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları   -- 

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit 

Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C) (675.722) 507.371 

D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri 

Üzerindeki Etkisi (710.185) 108.878 

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) 

(A+B+C+D)  

 

(1.385.907) 616.249 

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri  7.915.641 2.610.748 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 

(A+B+C+D+E) 

 

6.529.734 3.226.997 
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DİPNOTLAR 
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DİPNOT 1 – GRUP’UN 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 ünvan değişikliği sonucu bu ünvanı kullanmaktadır. Şirket, İstanbul Ticaret Sicil 

Memurluğunda 547587 sicil no ile faaliyetlerine devam etmektedir.  

 

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

yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretmektedir. Bu kapsamda şirket faaliyeti; internet servis sağlayıcılığı, internet 

içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı dahil olmak üzere internetle ilgili her türlü hizmeti vermek, her türlü 

elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim, 

danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmaktadır.  

 

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

görmektedir. Şirketin işlem gördüğü pazar Ana Pazar’dır.  

 

Şirketin 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 Türkiye 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” ve 3 2nd Street, Suite 201 Jersey City, NJ 07302 ABD adresinde “Krontech Inc.” adı altında şirketleri vardır.  

 

Şirket ve bağlı ortaklığında (“Krontech Inc”) (Hep birlikte “Grup” olarak adlandırılacaktır), 31 Mart 2019 tarihi 

itibariyle çalışan personel sayısı 91 kişidir (31 Aralık 2018: 93 kişi). 

 

1.2 Sermaye Yapısı;  

 

Şirketin sermayesinin %10 ve daha üzerinde paya sahip ortaklar aşağıda listelenmiştir. 

 

  Pay Oranı (%) Pay Tutarı 
 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
     

Lütfi Yenel  28,44 28,44 4.057.780 4.057.780 

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

Diğer  61,56 61,56 8.783.881 8.783.881 

      

  100 100 14.268.513 14.268.513 
 

1.3 Finansal Tabloların Onaylanması:  
 

Grup’a ait finansal tablolar 03 Mayıs 2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli 

düzenleyici kurullar, finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. 

 

DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 

Grup’un konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları aşağıdaki 

gibidir. 
 

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar ve TFRS’ye Uygunluk Beyanı 
 

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

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(“KGK”) tarafından yayımlanan  Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve 

yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır.  
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DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(Devamı) 

2.2.  Konsolide Finansal tabloların hazırlanış şekli 

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 belirlenmiş olan 

formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

Grup, ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olan TFRS 15 ve TFRS 9 standartlarını uygulamaya başlamıştır. Uygulanan 

geçiş yöntemine uygun olarak karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemiştir. 

 

2.3 Konsolidasyona İlişkin Esaslar  

 

Şirketin 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 New Jersey-ABD ABD Doları 100% 367.904 
 

2011 yılında Pakistan'da Merkezi İslamabad'da olmak üzere %100 Şirket 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 Şirket 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 Şirket’in ileri teknoloji içeren yazılım ürünlerini Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde pazarlamaktadır.  
 

Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited’in sermayesinin ve faaliyet hacminin çok düşük olması ve 

finansal tablolara önemli derecede etkisinin bulunmaması nedeniyle konsolidasyona tabi tutulmayıp; finansal tablolara 

maliyet değeri ile kaydedilmektedir.  

 

Krontech Inc. 2016 yılı Haziran ayı içinde kurulmuş olup, şirket yönetimi tarafından 30 Haziran 2017 itibari ile 

konsolide edilmeye başlanmıştır. 
 

Şirket’in 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. Şirket, 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:  
 

• Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması;  

• Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;  

• Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve  

• Şirket’in 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 Şirket’in 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.  
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DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.3 Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı) 
 

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, Şirket’in 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. Krontech 

Inc. bağlı ortaklığı tam konsolidasyona tabi tutulmuştur. 
 

2.4 İşletmenin sürekliliği 
 

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

hazırlanmıştır. 
 

2.5 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 finansal tabloları ise Amerikan Doları cinsinden 

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

çevrim işleminden dolayı oluşan farklar ise “Yabancı Para Çevrim Farkları” hesabında gösterilmektedir. 
 

2.6 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. 
 

2.8 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. 

2.9 Muhasebe politikasında değişiklikler 

 

Grup, muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında önemli 

değişiklikler olduğunda, geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden 

düzenlenmektedir.  

 

Grup, TFRS 16 Kiralamalar Standardını 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya başlamıştır. Daha önce TMS 17 uyarınca 

faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış kiralamalar için finansal tablolara 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ön ödemesi 

yapılmış veya tahakkuk etmiş tüm kira ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş olan kira yükümlülüğüne eşit bir tutar 

üzerinden kullanım hakkı varlığı yansıtılmıştır ( Not 6, 17).  

 

Bu kapsamda TFRS 16 Kiralamalar Standardının uygulamasının Şirket’in 1 Ocak 2019 tarihli geçmiş yıllar karları 

üzerindeki etkisi bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.10       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları asagıda özetlenmistir: 
 

2.10.1. 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. 

 

2.10.2. Finansal Varlıklar  

 

Sınıflandırma ve ölçüm  

 

Grup, finansal varlıklarını itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar kategorisnde 

muhasebleleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen 

nakit akışları esas alınarak yapılmaktadır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar. 

 
İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar  

 

Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modelini benimsediği ve sözleşme şartlarının belirli 

tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiği, sabit veya belirli ödemeleri 

olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıkları itfa edilmiş maliyet bedelinden 

muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen 

varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen 

varlıklar, finansal durum tablosunda “ticari alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir.  

 

Değer düşüklüğü  

 

Grup, konsolide finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakları için 

beklenen kredi zarar karşılığı hesaplamaktadır. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş kredi zararı 

deneyimleri ile birlikte, Grup’un geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 

 

2.10.3. Türev Araçlar 

 

TMS 32 kapsamında finansal varlık ya da finansal yükümlülük tanımına uyan türev araçların TFRS 9 hükümleri çerçevesinde 

muhasebeleştirilerek finansal durum tablosunda ayrıca sunulur. Grup’un bilanço tarihi itibari ile türev araçları 

bulunmamaktadır. 

 

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

gösterilir. 

 

2.10.5. Ticari Alacaklar 

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

 

2.10       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.10.6. 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. 

 

2.10.7. 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. 

 

2.10.8. 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 finansal 

tablo dönemi itibariyle canlı varlığı bulunmamaktadır. 

 

2.10.9. 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 finansal tablo dönemi itibariyle peşin ödenmiş giderler açıklamalarına Not 11’de yer verilmiştir. 

 

2.10.10. 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. 

 

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

dönen/duran varlıklar bu kalemde gösterilir. 

 

2.10.12. 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. 

 

Grup’un finansal tablo dönemi itibariyle satış amaçlı sınıflandırılan duran varlığı bulunmamaktadır. 

 



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

1 OCAK-31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN 

DİPNOTLAR 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

12 

 

 

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

 

2.10       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

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

iştirakler ile iş ortaklıkları bu kalemde gösterilir. 

 

2.10.14. 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. 

 

2.10.15. 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.  

 

Grup’un 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. 

 

Grup’un finansal tablo dönemi itibariyle maddi duran varlık açıklamalarına Not 12’de yer verilmiştir. 

 

2.10.16. 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. 
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2.10.16. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı) 

 

 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. 

 

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 

 

2.10.17. 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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2.10.18. 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. 

 

2.10.19. 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. 

 

2.10.20. Hasılat 

 

Grup, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya 

getirdikçe hasılatı konsolide finansal tablolarına kaydeder. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde (veya 

geçtikçe) varlık devredilmiş olur.  

Grup aşağıda yer alan temel prensipler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir:  

(a) Müşteriler ile sözleşmeleri belirlenmesi  

(b) Sözleşmedeki performans yükümlülüklerini belirlenmesi  

(c) Sözleşmedeki işlem fiyatını saptanması  

(d) İşlem fiyatını sözleşmedeki performans yükümlülüklerine bölüştürülmesi  

(e) Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi  
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2.10.20.  Hasılat (Devamı) 

 

Hizmet sunumu 

 

Grup, internet servis, içerik ve erişim sağlayıcılığı ile yazılım, dizayn, donanımla ilgli hizmetlerden  hasılat elde 

etmektedir. 
 

Her bir edim yükümlülüğü için Grup, sözleşme başlangıcında edim yükümlülüğünü zamanla yerine getirip 

getirmediğini ya da edim yükümlülüğünün zamanın belli bir anında yerine getirip getirmediğini belirler. 
 

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. 

 

2.10.21. 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. 

 

2.10.22 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. 

 

2.10.23 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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2.10.24 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. 

 

2.10.25 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. 

 

2.10.26 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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2.10.26 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. 

 

2.10.27 Kiralamalar 

 

1 Ocak 2019 öncesinde anlaşmaya varılan sözleşmeler için Şirket, bir anlaşmanın kiralama işlemi olup olmadığını 

veya kiralama işlemi içerip içermediğini, ilgili anlaşmanın özüne dayandırıp;  

(a) anlaşmanın gerçekleşmesinin özel bir varlığın veya varlıkların kullanımına bağlı olup olmadığına ve  

(b) anlaşmanın ilgili varlığın kullanım hakkını devredip devretmediğine yönelik olarak bir değerlendirme yaparak 

belirlemiştir.  

 

Şirket TFRS 16 standardının ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2019 itibarıyla kolaylaştırıcı bir uygulama olarak 

sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını veya kiralama işlemi içerip içermediğini yeniden 

değerlendirmemiştir. Bunun yerine Grup daha önce TMS 17 “Kiralama İşlemleri” ve TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın 

Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” uygulanarak kiralama olarak tanımlanmış sözleşmelere TFRS 16 

“Kiralamalar” standardını uygulamıştır. Daha önce TMS 17 “Kiralama İşlemleri” ve TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın 

Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” uygulanarak kiralama işlemi içermeyen olarak tanımlanan 

sözleşmelere TFRS 16 “Kiralamalar” standardı uygulanmamıştır. 

 

 Bu nedenle geçmiş yıllara ait konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesine gerek kalmamış, söz konusu 

finansal tablolar TMS 17 “Kiralama İşlemleri” ve TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip 

İçermediğinin Belirlenmesi”ne uygun olarak sunulmuştur.  

 

Kiracı olarak Grup, daha önce kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’a ait olduğu 

kiralama işlemlerini finansal kiralama olarak sınıflandırmıştır. Bunun dışında kalan kiralama işlemleri ise operasyonel 

kiralama olarak sınıflandırılmıştır. TFRS 16 standardına Grup’un geçiş tarihi olan 1 Ocak 2019 itibarıyla Grup kira 

yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçmüştür. Kira ödemeleri, 

faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak, belirlenememesi 

durumunda, Grup’un alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. Grup kullanım hakkı varlıklarını, 

önceden ödenmiş veya tahakkuk etmiş kiralama ödemeleri düzeltilerek, kiralama yükümlülüğüne eşit olarak 

ölçmüştür.  

 

Kiralamalar Grup, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi 

içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme 

hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama niteliği taşımaktadır ya da bir kiralama 

işlemi içermektedir. Grup, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre 

için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:  

 

(a) Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir şekilde belirtilerek 

tanımlanır.  

(b) Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına yakınını temsil 

etmesi. Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve bundan ekonomik fayda sağlaması 

durumunda varlık tanımlanmış değildir.  

(c) Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkının olması 

(d) Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Grup, varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağına  
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2.10.27 Kiralamalar (devamı) 

 

ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım hakkına sahip olduğunu 

değerlendirmektedir. Grup varlığın kullanımını yönetme hakkına aşağıdaki durumlarda sahip olmaktadır:  

 

i) Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi belirlediği şekilde 

işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme talimatlarını değiştirme hakkının bulunmaması 

veya  

ii) Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden belirleyecek şekilde varlığı 

(ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması. 

 

 Kiracı olarak Grup Kullanım hakkı varlığı  

 

Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü 

yansıtır. Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:  

 

(a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,  

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

teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar,  

(c) Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve  

(d) Dayanak varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restorasyonuyla ya da dayanak varlığın kiralama 

hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesine ilişkin restorasyonuyla ilgili olarak Grup tarafından 

katlanılacak tahmini maliyetler.  

 

Grup kiralamanın fiilen başladığı tarihte ya da dayanak varlığı belirli bir süre kullanmasının sonucu olarak bu 

maliyetlere ilişkin yükümlülüğe katlanmaktadır. 

 

Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:  

(a) Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve  

(b) kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.  

 

Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’da yer alan amortisman 

hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın mülkiyetini Şirket’e devretmesi 

durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Şirket’in bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi 

durumunda, Grup kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın faydalı ömrünün 

sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer durumlarda, Grup kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı 

tarihten başlamak üzere söz konusu varlığın faydalı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana 

tabi tutar. Grup kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen 

herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nü uygular.  

 

Kira yükümlülüğü  

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Grup kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü 

değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz 

oranı kullanılarak iskonto edilir. Grup, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kendi alternatif borçlanma 

faiz oranını kullanır.  

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak varlığın 

kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan 

aşağıdaki ödemelerden oluşur:  

 

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

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

yapılan değişken kira ödemeleri,  

(c) Grup’un satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun kullanım 

fiyatı ve  
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(d) Kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda, 

kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.  

 

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

 

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

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

(c) Defter değerini yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde ya da revize edilmiş özü 

itibarıyla sabit olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçer.  

 

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan bakiyesine sabit 

bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, 

kiralamadaki zımnî faiz oranıdır. Grup, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kendi alternatif borçlanma 

faiz oranını kullanır.  

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, Grup, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki değişiklikleri yansıtacak 

şekilde yeniden ölçer. Grup, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında düzeltme olarak 

finansal tablolarına yansıtır. 

 

2.11 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

 
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar:  

 

- TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve 

ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şu anda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı 

modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.  

 

-TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya 

çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında 

karşılaştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır.  

 

- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini 

belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır 

değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama 

rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda 

yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiştir.  

 

- TFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan değişiklik sigorta şirketleri için ‘örtülü yaklaşım (overlay 

approach)’ ve ‘erteleme yaklaşımı (deferral approach)’ olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Buna göre:  

 

• Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan önce TFRS 9 

uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kar veya zararda muhasebeleştirmek yerine diğer kapsamlı gelir 

tablosunda muhasebeleştirme seçeneğini sağlayacaktır ve  

 

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

TFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 uygulamayı erteleyen işletmeler hali hazırda var olan TMS 39, 

‘Finansal Araçlar’ standardını uygulamaya devam edeceklerdir.  

 

 



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

1 OCAK-31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN 

DİPNOTLAR 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

20 

 

 

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

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

-TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 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 

değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değişim kanıtlarla desteklenmelidir.  

 

-TFRS 2, “Hisse bazlı ödemeler” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir 

ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa dayalıya çeviren değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini 

açıklamaktadır. Bu değişiklik aynı zamanda bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek 

ve bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, TFRS 2’nin esaslarına bir istisna getirerek, bu ödül 

sanki tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görmesini gerektirmektedir.  

 

2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir.  

 

- TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19 ve TFRS 10 standartlarının 

ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını kaldırılmıştır.  

 

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının gerçeğe uygun değerden 

ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.  
 

-TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler 

ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması 

konusunu ele almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin 

yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği azaltmaktadır.  
  
01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış yürürlüğe girmiş olan standartlar ve değişiklikler:  
 

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

dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı 

bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda 

muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile 

orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın 

TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı 

anlamına gelmektedir.  
 

-TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli 

iştirak veya müşterek yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa 

kavuşturmuştur.  
 

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

geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu 

yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş 

kapsamlı bir değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında 

bu işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat 

TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama 

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

UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece 

kiraya verenler açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın 

kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi ya da 

ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. En azından 

yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. TFRS 

16’ya göre biz sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı 

kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir.  
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DİPNOT 2 –KONSOLİDE  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

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

 

01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış yürürlüğe girmiş olan standartlar ve değişiklikler: (devamı)  

 

-TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı 

belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu 

zaman bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının 

uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu 

durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama 

getirmektedir.  

 

Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup 

olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da 

iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olması 

gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da 

yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda 

geçerlidir.  

 

- TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. 

TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm 

işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.  

 

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

aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:  

• TFRS 3, ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce edindiği payı 

yeniden ölçer.  

 

• TFRS 11, ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçmez.  

 

• TMS 12, ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde muhasebeleştirir.  

 

• TMS 23, ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi 

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

 

- TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme ile ilgili 

iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki 

değişiklikleri gerektirir:  

 

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

belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;  

 

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

tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir 

azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması.  

 

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

raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8 “Muhasebe Politikaları, 

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer 

TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

i) TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı  

ii) önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi , ve  

iii) önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi  
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DİPNOT 2 –KONSOLİDE  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

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

 

01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış yürürlüğe girmiş olan standartlar ve değişiklikler: (devamı)  

 

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

dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri 

bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir, ve bu işletme 

birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.  

 

Aşağıda yer alan standartlar, değişiklikler ve yorumlar henüz KGK tarafından yayımlanmamıştır:  

 

- TFRS 17 ‘Sigorta Sözleşmeleri’  

- TFRS 15 ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ değişiklikler  

- TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler  

- TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı  

 

Grup yukarıda yer alan değişikliklerin etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktır. 

Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli 

bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş 

ve Grup faaliyetleri ile ilgili olmayan standartlar ve değişiklikler yukarıda verilmemiştir. 
 

2.12. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi  

 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem finansal tabloları önceki 

dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem  finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından 

karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır. 

 

Hesap 

 31 Mart 2018  

Sınıflama 

 31 Mart 2018 

Netleştirme sonrası  Sınıflama öncesi   

       
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler  1.234.311  156.334  1.390.645 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)  (121.740)  (87.454)  (209.194) 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler  156.334  (156.334)  -- 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)  (87.454)  87.454  -- 

       
Toplam etki  1.181.451    1.181.451 

 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelir ve Giderler hesaplarında raporlanmış olan bakiyelerin şirket faaliyetleri ile ilgili 

olması nedeni ile Esas Faaliyetlerden Gelir ve Giderler hesaplarına sınıflanmıştır. 

 

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. Öte yandan, her bir ana ürün grubunda yer alan ürünlerin niteliği ve ekonomik 

özellikleri, satış kanalları ile birlikte müşteri ihtiyaçları ve müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması, Grup’un 

faaliyetlerini etkileyen mevzuatın aynı olmaları nedeniyle, finansal bilgiler ürünler bazında bölümlere göre 

raporlanmamıştır.   
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DİPNOT 4 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018  tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

Kasa  28.311 31.971 

Bankalar 6.501.423 7.883.670 

  Vadesiz mevduatlar 4.250.063 5.506.884 

  Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar 2.251.360 2.376.786 

Toplam 6.529.734 7.915.641 
 

31 Mart 2019  ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un bloke mevduatı bulunmamaktadır. 
 

DİPNOT 5 – FİNANSAL YATIRIMLAR 
 

 İştirak Oranı Tutar 

  
31 Mart  

2019 

31 Aralık 

2018 

31 Mart 

 2019 

31 Aralık 

2018 
     

Kron Telecommunication Technologies (Private) 

Limited 
100,00% 100,00%  1.840   1.840  

     

 Toplam 100,00% 100,00%  1.840   1.840  
 

 

 

DİPNOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR  
 

a-Kısa Vadeli Borçlanmalar 
 

  

Para 

Birimi 

Orijinal 

Para Birimi 

Tutarı 31 Mart 2019 

Para 

Birimi 

Orijinal 

Para Birimi 

Tutarı 31 Aralık 2018 

Banka kredileri  USD  1.001.512   5.636.912  USD  998.110   5.250.958  

Kiralama işlemlerinden 

borçlar TL  474.718   474.718  -- -- -- 

Kiralama işlemlerinden 

borçlar USD  137.428   773.501  -- -- -- 

Kiralama işlemlerinden 

borçlar EUR  14.369   90.797  -- -- -- 

Kredi faiz karşılığı USD  49.442   278.281  USD  38.212   201.030  

Kredi kartı borçları TL  59.982   59.982  TL  59.486   59.486  

       

Toplam   7.314.191   5.511.474 
 

(*) Kredilere ait faiz oranları %6,5 ve %5,5 oranındadır. İlgili kredilere ait vade tarihleri sırasıyla 18.04.2019 ve 

30.05.2019'dur. 
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DİPNOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 

 

b. Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları  
 

Grup’un 31 Mart 2019 tarihi itibariyla Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları bulunmamaktadır (31 

Aralık 2018: Bulunmamaktadır).  
 

c. Diğer Finansal Yükümlülükler  
 

Grup’un 31 Mart 2019 tarihi itibariyla Diğer Finansal Yükümlülükleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 

Bulunmamaktadır).  
 

d. Uzun Vadeli Borçlanmalar  

 

  

Para 

birimi 

Orijinal para 

birimi tutarı 

31 Mart 

2018 

Para 

birimi 

Orijinal para 

birimi tutarı 

31 Aralık 

2018 

Kiralama işlemlerinden borçlar TL 985.115 985.115 -- -- -- 

Kiralama işlemlerinden borçlar USD 475.643 2.677.111 -- -- -- 

Kiralama işlemlerinden borçlar EUR 6.159 38.919 -- -- -- 

Toplam     3.701.145     -- 
 

  

DİPNOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

a) Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
   

Ticari alacaklar  20.933.412 23.159.215  

Ticari alacaklar reeskontu(-)  (682.125) (811.356) 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (net)  223.568  342.894  

  İlişkili taraflardan ticari alacaklar   223.663  345.963  

  İlişkili taraflardan ticari alacaklar reeskontu(-)  (95) (3.069) 

TFRS 9 kapsamında ayrılan karşılıklar  (2.139.728) (1.788.053) 

Şüpheli ticari alacaklar  5.454.760  5.454.760  

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)  (5.454.760) (5.454.760) 

   

 Toplam 18.335.127 20.902.700  
 

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş yıllara ilişkin tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak 

belirlenmiştir. Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak-31 Mart 2019 1 Ocak-31 Aralık 2018 

Açılış bakiyesi                   (7.242.813)                   (5.454.760) 

Dönem gideri (351.675) (1.788.053)  

Tahsilatlar  --   --  

Kur farkı  --   --  

   

Kapanış Bakiyesi                  (7.594.488)                 (7.242.813) 
 

Grup 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 Grup kredi maliyet oranları, DİBS (Devlet İç Borçlanma faiz oranı) ve LİBOR oranlarıdır. 
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DİPNOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

b) Uzun vadeli ticari alacaklar 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

   
Uzun vadeli ticari alacaklar 2.791.703 2.599.276 

   

Toplam 2.791.703 2.599.276 
  

Grup’un bilanço tarihi itibarıyla ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

c) Kısa Vadeli Ticari Borçlar 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

   
Ticari borçlar  1.686.044   1.379.337  

Ticari borçlar reeskontu(-)  (44.478)  (24.941) 

   

Toplam 1.641.566 1.354.396 

 

DİPNOT 8 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Diğer Alacaklar  

 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

   

Verilen depozito ve teminatlar 398.441 383.505 

Diğer alacaklar 24.920 15.964 

Bağlı ortaklıklardan alacaklar (Kron Telecommunication 

Technologies Private Limited)  6.339 10.522 

Toplam  429.700 409.991  
 

 

b) Diğer Borçlar  

           31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

Ödenecek vergi ve fonlar 98.895 1.401.258 

   

Toplam 98.895 1.401.258 
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DİPNOT 9 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 
 

 

  31 Mart 2018 31 Aralık 2018 

   
Personele ödenecek ücretler  976.164  2.578.418 

Ödenecek sosyal güvenlik primleri  281.914   311.826  
   

   1.258.078   2.890.244  
 

DİPNOT 10 – STOKLAR  
 

  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
 

  
Ticari mallar 871.980  747.006  

Yoldaki mallar --  421.632  

 Toplam 871.980  1.168.638  

Stok değer düşüklüğü (-) (26.181)  (26.181) 

 Toplam 845.799  1.142.457  

 

Değer düşüklüğüne uğramış stokların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:  

   
  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla (26.181)  --  

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) --  (26.181) 

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla  (26.181)  (26.181) 
 

 

 

DİPNOT 11 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER  
 

Şirket’in 31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
   

Verilen sipariş avansları  33.203  476.128  

Gelecek aylara ait giderler  1.444.732  859.544  

   

Toplam 1.477.935 1.335.672  

   

Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

   

Gelecek yıllara ait giderler 1.148 -- 

   

Toplam 1.148 -- 
 

Şirket’in 31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
   

Gelecek aylara ait gelirler 681.074  628.285  

   

Toplam 681.074  628.285  
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DİPNOT 12 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 

 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
   

Kısa vadeli devlet teşvik ve yardımları*  239.909   284.094  

Uzun vadeli devlet teşvik ve yardımları*  193.651   229.961  

   

Toplam- 433.560  514.055  

 

*Grup Ar-Ge faaliyeti ile ilgili yaptığı Teydep projelerine ilişkin olarak teşvikler almıştır. Alınan teşvik ilk muhasebe 

kayıtlarında gelir yazılmayarak ARGE yatırımının itfası ile orantılı şekilde gelir kaydedilmektedir. İleriki dönemlerde 

gelir yazılacak ARGE yardımı bilanço hesaplarında kısa ve uzun vadeli ”Devlet Teşvik ve Yardımları” hesap 

kalemlerinde raporlanmıştır.  

 

Grup ayrıca 5510 ve 5746 sayılı kanun gereği sigorta prim teşvikinden, 5746 ve 4691 sayılı kanun gereği de gelir 

vergisi teşvikinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda 31 Mart 2019 döneminde 345.958 TL SGK prim teşvikinden, 

527.507 TL gelir vergisi teşvikinden yararlanmış ve gider hesaplarından indirmiştir (31 Aralık 2018: 1.052.816 TL 

SGK teşviki, 3.506.507 TL gelir vergisi teşviki). 
 

DİPNOT 13 – DÖNEM KARI VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 

Grup’un cari dönemde vergi karşılığı bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır). 

 

 

DİPNOT 14– CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR 
 

 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

   

Peşin ödenen vergi ve fonlar 40.050  33.316  

   

Toplam 40.050  33.316  
 

Peşin ödenen vergilerin tamamı, Grup’un vadeli mevduatlarından elde ettiği faiz gelirlerinden ilgili finans kurumları 

tarafından kesilen gelir vergisi tutarlarına aittir. 

 

DİPNOT 15 – DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

a-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 
 

  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

    
Dava karşılıkları 265.000  265.000  

Gider tahakkukları 56.525  404.396  

Diğer  2.663   3.476  
   

 Toplam 324.188  672.872  
 

 

b-Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler  
 

31 Mart 2019 tarihi itibariyla diğer uzun vadeli yükümlülük bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır). 
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DİPNOT 16 – TAAHHÜTLER 
 

a- Grup Tarafından Alınan Teminat, Rehin ve İpotekler 

 

Grup tarafından alınan teminat, rehin-ipotekler bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır). 

 

b. Grup Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler 

 
 31 Mart 2019 
 Döviz Tutarı TL Karşılığı Toplam TL Karşılığı 

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu    

a) Teminat mektupları    

   -TL  399.958   399.958   399.958  

   -USD  121.384   683.198   683.198  

b) Rehin    

   -TL  --   --   --  

B. Tam konsolidasyon kapsamında dâhil edilen 

ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI'lerin toplam 

tutarı   --   --   --  

a) Teminatlar    

   -TL  --   --   --  

C. Diğer verilen TRI'lerin toplam tutarı  --   --   --  
    

Toplam 521.342 1.083.156 1.083.156 

 

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ'ler olmadığı için Grup özkaynaklarına oranı sıfırdır. 

 

b. Grup Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (devamı) 

 
 31 Aralık 2018 
 Döviz Tutarı TL Karşılığı Toplam TL Karşılığı 

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu   
 

a) Teminat mektupları   
 

   -TL  300.458   300.458   300.458  

   -USD  526.484   2.769.781   2.769.781  

b) Rehin    

   -TL -- -- -- 

B. Tam konsolidasyon kapsamında dâhil edilen 

ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI'lerin toplam tutarı     

a) Teminatlar    

   -TL -- -- -- 

C. Diğer verilen TRI'lerin toplam tutarı -- -- -- 
    

Toplam 826.942 3.070.239 3.070.239 

 

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ'ler olmadığı için Grup özkaynaklarına oranı sıfırdır. 
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DİPNOT 17 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş 

amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

    MALİYET    

  1 Ocak 2019 İlaveler Çıkışlar 

Yabancı 

Para Çevrim 

Farkları 31 Mart 2019 

        

Demirbaşlar 1.517.041 241.342  (42.068) 15.862 1.732.177 

Özel maliyetler 345.304 -- -- -- 345.304 

Varlık kullanım hakkı varlığı -- 5.358.319 -- -- 5.358.319 

Toplam 1.862.345 5.599.661 (42.068) 15.862 7.435.800 

 

    BİRİKMİŞ AMORTİSMAN   

  1 Ocak 2019 

Dönem 

Gideri Çıkışlar 

Yabancı 

Para Çevrim 

Farkları 31 Mart 2019 

           

Demirbaşlar  (750.530)  (43.165)  5.176   (1.217)  (789.736) 

Özel maliyetler  (302.902)  (3.037)  --  --  (305.939) 

Varlık kullanım hakkı varlığı -- (368.935) -- -- (368.935) 

Toplam  (1.053.432) (415.137)  5.176   (1.217) (1.464.610) 

      

Net Defter Değeri 808.913 5.184.524 (36.892) 14.645 5.971.190 

 

    MALİYET   

  1 Ocak 2018 İlaveler Çıkışlar 31 Mart 2018 

       

Demirbaşlar 1.036.737 187.622  -- 1.224.359 

Özel maliyetler  307.495  37.809  --  345.304 

Toplam 1.344.232 225.431 -- 1.569.663 

 

    BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 

  1 Ocak 2018 Dönem Gideri Çıkışlar 31 Mart 2018 

          

Demirbaşlar  (601.017) (37.089) --   (638.106) 

Özel maliyetler  (277.867) (48.952)  --   (326.819) 

Toplam  (878.884) (86.041)  --  (964.925) 

     

Net Defter Değeri  465.348  139.390 --  604.738 
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DİPNOT 18 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 

31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili 

birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

           MALİYET   

  

1 Ocak 2019 İlaveler Çıkışlar 

Yabancı 

Para Çevrim 

Farkları 31 Mart 2019 

      

Aktifleştirilen Geliştirme 

Giderleri 24.345.965 679.375 --  430.347  25.455.687 

Yapılmakta olan Geliştirme 

Giderleri 4.224.648 909.727 -- -- 5.134.375 

Diğer Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 257.181 -- -- -- 257.181 

Toplam 28.827.794 1.589.102 -- 430.347 30.847.243 

 

    BİRİKMİŞ AMORTİSMAN    

  

1 Ocak 2019 

Dönem 

Gideri Çıkışlar 

Yabancı 

Para Çevrim 

Farkları 31 Mart 2019 

      

Aktifleştirilen Geliştirme 

Giderleri  (11.073.036)  (718.291) --  (31.245)  (11.822.572) 

Diğer Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar  (166.314)  (8.208) --  -   (174.522) 

Toplam  (11.239.350)  (726.499) --  (31.245)  (11.997.094) 

      

Net Defter Değeri 17.588.444 862.603 -- 399.102 18.850.149 
 

            MALİYET 

  1 Ocak 2018 İlaveler Çıkışlar 31 Mart 2018 

     

Aktifleştirilen Geliştirme Giderleri 20.373.419 694.102 -- 21.067.521 

Yapılmakta Olan Geliştirme Giderleri 430.007 807.439 -- 1.237.446 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223.383 33.798 -- 257.181 

Toplam 21.026.809 1.535.339 -- 22.562.148 

 

    BİRİKMİŞ AMORTİSMAN  

  1 Ocak 2018 İlaveler Çıkışlar       31 Mart 2018 

     

Aktifleştirilen Geliştirme Giderleri  (7.532.095)  (935.348) -- (8.467.443) 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  (136.553) (31.544) -- (168.097) 

Toplam  (7.668.648) (966.892) -- (8.635.540) 

     

Net Defter Değeri  13.358.161    --  13.926.608 
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DİPNOT 19 – KISA/UZUN VADELİ KARŞILIKLAR 

 
a-) Kısa Vadeli Karşılıklar (Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Karşılıklar) 

 

  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
   

Kullanılmayan izin yükümlülüğü 547.096  491.576  

   

Toplam 547.096 491.576 

 

a-) Uzun Vadeli Karşılıklar (Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Karşılıklar) 

 

  31 Mart 2019 31 Aralık 2018 
   

Kıdem tazminatı karşılığı 144.301 199.768 

   

Toplam 144.301 199.768 

 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Mart 2019 31 Mart 2018 

Açılış bakiyesi, 1 Ocak  199.768   488.778  

Hizmet maliyeti  8.248  24.599 

Aktüeryal kayıp / (kazanç)  (49.148)  125.180 

Faiz gideri  2.349  4.505 

Ödeme/faydaların kısılması/işten çıkarma dolayısıyla 

 oluşan kayıp  198.088  -- 

Dönem içerisindeki ödemeler (-)  (215.004) (151.136) 

   

Kapanış bakiyesi, 31 Mart 144.301  491.926 

 

DİPNOT 20 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 
  

 a - Ödenmiş Sermaye 

 

31 Mart 2019 tarihi itibariyla şirketin sermayesi 14.268.513 TL, (31 Aralık  2018: 14.268.513 TL) kayıtlı sermaye 

tutarı ise 15.000.000 TL’dir.  

 

28 Kasım 2013 tarihi itibariyla  Netaş Telekomünikasyon A.Ş., Şirket Ortağı Lütfi Yenel'e ait 1.426.852 adet A grubu 

nama yazılı hisselerin tamamını 1.700.000 TL karşılığında devir almıştır. Yukarıda bahsi geçen hisse devri sonucu, 

Şirket'in A Grubu nama yazılı hisselerinin tamamı olan ve sermayenin %10'una karşılık gelen 1.426.852 adet hisse, 

Netaş Telekomünikasyon A.Ş'ye ait olmuştur. 

 

Şirket ortaklarının sermayeye katılım oranları rapor tarihi itibariyla aşağıdaki gibi olmuştur. 
 

 Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) 

 31 Mart  

2019 

31 Aralık 

2018 

31 Mart  

2019 

31 Aralık 

2018 
     

Lütfi Yenel 28,44 28,44 4.057.780 4.057.780 

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

Diğer 61,56 61,56 8.783.881 8.783.881 

     

Ödenmiş Sermaye 100 100 14.268.513 14.268.513 
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DİPNOT 20 –  SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 
 

 a- Ödenmiş Sermaye (devamı) 

 

Şirket halka açık olup Şirket’in hisseleri 25 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (BİST) işlem 

görmektedir. 

 

b- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler   

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk 

Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, 

kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın 

%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece 

zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.   
 

 31 Mart 2019 31 Aralık 2018 

Yasal yedekler 1.499.969 1.049.382 

Toplam 1.499.969 1.049.382 

 

 DİPNOT 21 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

a) Hasılat  31 Mart 2019 31 Mart 2018 

    

Yurt İçi Satışlar   5.445.233  2.556.960 

Yurt Dışı Satışlar   4.028.177  1.388.759 

Satıştan İadeler   --  (45.584) 

    

Net Satışlar  9.473.410 3.900.135 
 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

b) Satışların Maliyeti (-)  31 Mart 2019 31 Mart 2018 

    

Dönem başı ticari mal   1.142.457  585.570 

Alımlar/(satışlar), net   (296.658) 870.044 

Dönem sonu ticari mal (-)   (845.799) (1.099.606) 

Satılan emtia maliyeti (-)   --  356.008 

Satılan hizmet maliyeti (-)  3.458.927 812.683 

    

Satışların toplam maliyeti (-)  3.458.927 1.168.691 

 

DİPNOT 22– ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM 

GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

  1 Ocak- 1 Ocak- 

  

31 Mart 

 2019 

31 Mart 

 2018 

    

Genel yönetim giderleri (-)  1.087.478  921.457 

Pazarlama giderleri (-)  3.138.194  3.080.421 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  2.750.769  1.834.007 

    

Toplam  6.976.441 5.835.885 
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DİPNOT 22– ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 

Genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir; 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

a) Genel yönetim giderleri 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

Personel ücret giderleri  605.850   551.874  

Personel yemek taşıma sağlık giderleri  96.620   39.297  

Danışmanlık hizmetleri  91.443   30.621  

Seyahat giderleri  70.110   71.450  

Kira giderleri 36.628  22.134  

Eğitim giderleri  22.500   2.380  

Amortisman giderleri  19.799   28.589  

Banka giderleri  16.715  -- 

Ortak giderlere katılım  10.472   9.452  

Araç giderleri 8.295  47.099  

Vergi resim ve harç giderleri  7.452   3.760  

Haberleşme giderleri  5.035   22.981  

Çeşitli giderler  96.559   91.820  

  1.087.478  921.457  

 

Pazarlama giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir; 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

b) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

Personel ücret giderleri  1.438.688  1.428.091  

Danışmanlık giderleri 540.564  932.784  

Satış komisyonları 361.589 -- 

Seyahat giderleri  216.958   177.653  

Personel yemek taşıma ve sağlık gideri  118.180   57.230  

Amortisman giderleri  57.793  8.561 

Araç giderleri  53.884   43.602  

Haberleşme giderleri  18.515   4.750  

Kira giderleri 15.699  270.797  

Vergi, resim ve harçlar  7.709   2.881  

Ortak giderlere katılım  3.563   5.696  

Çeşitli giderler 305.052  148.376  

   3.138.194  3.080.421  
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DİPNOT 22– ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 

Araştırma ve geliştirme giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir; 

 
 

c) Araştırma geliştirme giderleri 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

Amortisman giderleri   1.061.136  1.021.191  

Personel ücret giderleri  790.492   508.379  

Dışardan sağlanan fayda hizmet giderleri  397.331  -- 

Personel taşıma sağlık yemek giderleri  123.593   97.592  

Seyahat giderleri  55.898   30.557  

Danışmanlık giderleri  55.577   14.180  

Kira giderleri 32.495  43.519  

Ortak giderlere katılım giderleri  12.256   11.979  

Araç giderleri 11.027  12.968  

Eğitim giderleri  10.295   5.449  

Haberleşme giderleri  3.373   2.010  

Çeşitli Giderler  197.296   86.183  

Toplam   2.750.769  1.834.007  

 
d) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Detayı 

 

 

1 Ocak- 1 Ocak-  

 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

    
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri  2.209.251 876.041 

Teydep gelirleri  403.875 56.603 

Reeskont gelirleri  142.790 72.721 

Faiz gelirleri   51.068   --  

Diğer gelirler   158.630   228.946  

Toplam  2.965.614 1.234.311 

 

e) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler Detayı 

 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Mart 2019 31 Mart 2018 

    
TFRS 9 Kapsamında Ayrılan karşılık gideri  (351.675) -- 

Vergi kesintisi karşılığı  (113.985) -- 

Faaliyetlerden Kaynaklanan Kur Farkı Gideri  (37.199) (121.740) 

Diğer Gider ve Zararlar  (22.200) -- 

Toplam  (525.059) (121.740) 

 
 f) Finansman Gelir / (Giderleri), net 

 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Mart 2019 31 Mart 2018 

Net Kur Farkı Gideri/Geliri  (222.997) 226.549 

TFRS 16 kapsamında faiz giderleri  (138.089)  

Banka Faiz Giderleri  (98.983) (14.290) 

Toplam  (460.069) 212.259 
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DİPNOT 23 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) Dönem karı vergi yükümlülüğü 

 

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları 

üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan 

vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklar için ayrı hesaplanmıştır. 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22’dir. 

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave 

edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. 

Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının temettü olarak; 

• Gerçek kişilere 
• Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere, 
• Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere, 

 

Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar dağıtımı 

sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. 

Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 

14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup 

izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. 

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların %50’si, Kurumlar 

Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 

kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 

 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. 

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına 

kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar 5 yıl zarfında 

muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 

b) Ertelenen vergi  
 

Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK ve yasal finansal  tabloları 

arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak 

hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik 

raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. 
 

Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ve ertelenen vergi varlıkları ile vergi yükümlülüğü 

için Türkiye’de bulunan ve önceki dönemlerde kazanılmış yatırım indirim hakkını kullanan Şirket için %22 (31 Aralık 

2018:%22), yurt içi diğer şirketler için %20 ve yurt dışındaki şirket için bağlı bulunduğu ülkenin vergi oranı esas 

alınmaktadır. 
 

Grup’un  31 Mart 2019 itibari ile vergi mevzuatına göre oluşmuş ve kullanılmamış geçmiş yıl zararı bulunmamaktadır. 

İşletmenin ayrıca ARGE faaliyeti sonucu vergi avantajından ileriki yıllarda yararlanabileceği ARGE indirimi 

1.708.228 TL’dir. 
 

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

oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
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DİPNOT 23 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

a) Dönem karı vergi yükümlülüğü 

 

 

Ertelenmiş vergi  

varlıkları 

Ertelenmiş vergi 

yükümlülükleri Net 
 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 

Sabit kıymetlerin 

amortisman düzeltmesi     (323.599) (431.757) (323.599) (431.757) 

Kıdem tazminatı karşılığı 28.860 39.954 -- -- 28.860 39.954 

İzin tazminatı karşılıkları 120.361 108.147 -- -- 120.361 108.147 

Gider tahakkukları  -- (58.300) (58.300) (58.300) (58.300) 

Gelir tahakkukları 7.502 -- -- -- 7.502 -- 

Kısa vadeli borçlanmalar -- -- (69.995) -- (69.995) -- 

Ertelenmiş gelirler -- 1.940 -- -- -- 1.940 

Stok değer düşüklüğü 5.760 5.760 -- -- 5.760 5.760 

Alacak reeskontu ve 

şüpheli alacak karşılığı 2.541.704 2.366.133 -- -- 2.541.704 2.366.133 

Borçlar reeskontu  -- (9.785) (5.487) (9.785) (5.487) 

Teydep teşvikleri 95.383 113.092 -- -- 95.383 113.092 

Diğer 3.111 -- -- (1.030) 3.111 (1.279) 

Yararlanılacak Ar-Ge indirimi 375.810 375.810 -- -- 375.810 375.810 

              

Toplam  3.178.491   3.010.836  (461.679)  (496.574)  2.716.812  2.514.013  

 

 
 

b) Ertelenen vergi (Devamı) 
 

Ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  1 Ocak - 31 Mart 2019 1 Ocak - 31 Mart 2018 

   
Dönem başı ertelenen vergi yükümlülüğü, net  2.514.013  1.773.133 

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen 213.612 (109.322) 

Özkaynak altında muhasebeleştirilen  (10.813) 25.036 

    

Dönem sonu ertelenen vergi yükümlülüğü, net 2.716.812 1.688.847 

 

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. 

 

DİPNOT 24 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 

Cari ve önceki dönem itibariyle şirket hisse adedi ve birim hisse başına kar/ zarar hesaplamaları aşağıdaki gibidir. 
 

 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

   

Net dönem karı/zararı 1.232.140 (1.820.053) 

Hisse payı adedi 14.268.513 14.268.513 

Hisse başına düşen kar/zarar 0,09 (0,13) 

 

DİPNOT 25 – ÖDENEN TEMETTÜ 

Bulunmamaktadır.  (2018: Bulunmamaktadır).  
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DİPNOT 26 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

31 Mart 2019 Ticari alacaklar Ticari borçlar Diğer Alacaklar 
 

   

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 167.660 -- -- 

Reeskont (95) -- -- 

Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. 56.003 -- -- 

Krontech Inc. -- -- 6.339 

    

Toplam  223.568 -- 6.339 

 

31 Aralık 2018 Ticari alacaklar Ticari borçlar Diğer Alacaklar 
 

   
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.  289.960  --  --  

Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.  56.003  --  --  

Reeskont  (3.069) --  --  

Krontech Inc.  --  --  10.522  

    

Toplam   342.894   --  10.522  

 

İlişkili Taraflara Satışlar 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

   

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 33.062 -- 

   

Toplam 33.062 -- 
 

 

İlişkili Taraflardan Alımlar 31 Mart 2019 31 Mart 2018 

   

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 19.088 9.643 

   

Toplam 19.088 9.643 
 

 

 

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 

1 Ocak – 31 Mart 

2019 

1 Ocak - 31 Mart  

2018 

   

Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar 359.726 276.000 

   

Toplam 359.726 276.000 
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DİPNOT 27 – 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. 

 
Döviz kuru riski 

 

Grup ağırlıklı olarak ABD Doları 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. 
 

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

31 Mart 2019 ABD$ EURO RUBLE TL eşdeğeri 

1. Ticari alacaklar 4.241.214 -- --  23.871.246  

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) 740.585 6.118 --  4.206.970  

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

3. Diğer 8.089 20.989 --  178.156  

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  4.989.888 27.107 --  28.256.372  

5. Ticari Alacaklar 497.594 -- --  2.800.656  

6a. Parasal Finansal Varlıklar -- -- --  -  

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- --  -  

7. Diğer -- -- --  -  

8. Duran Varlıklar (5+6+7)  497.594 -- --  2.800.656  

9. Toplam Varlıklar (4+8)  5.487.482 27.107 --  31.057.028  

10. Ticari Borçlar 70.742 -- 121.908  408.698  

11. Finansal Yükümlülükler 998.110 -- --  5.617.764  

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 38.212 -- --  215.073  

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

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  1.107.064 -- 121.908  6.241.535  

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)  1.107.064 -- 121.908  6.241.535  

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) 4.380.418 27.107 (121.908)  24.815.493  

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık/ 

(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 4.372.329 6.118 121.908  24.637.338  

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların 

Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- --  -  

23. İhracat -- -- --  -  

24. İthalat -- -- --  -  
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DİPNOT 27 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

Finansal araçlar (Devamı) 

 
Döviz kuru riski (Devamı) 

 
31 Aralık 2018 ABD$ EURO RUBLE TL eşdeğeri 

1. Ticari alacaklar  3.581.673   --  --  18.842.825  

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil)  146.543   277.846  --  2.445.803  

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

3. Diğer  8.999   21.661  --  177.917  

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)   3.737.215   299.507  --  21.466.546  

5. Ticari Alacaklar  494.074   --  --  2.599.275  

6a. Parasal Finansal Varlıklar -- -- -- -- 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- 

7. Diğer -- -- -- -- 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)   494.074  -- --  2.599.275  

9. Toplam Varlıklar (4+8)   4.231.290   299.507  --  24.065.821  

10. Ticari Borçlar  123.105   15.193   132.061   749.180  

11. Finansal Yükümlülükler  998.110  -- --  5.250.958  

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  43.273   11  --  227.722  

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

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)   1.164.489   15.203   132.061   6.227.860  

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)   1.088.954   15.203   132.061   5.830.481  

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)  3.142.335   284.304   (132.061)  18.235.339  

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık/ 

(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  3.133.336   262.643   132.061   18.057.422  

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların 

Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- 

23. İhracat  2.720.116  -- --  14.310.259  

24. İthalat -- -- -- -- 
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DİPNOT 27 – 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 Mart 2019 

  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  2.465.474   (2.465.474)  2.465.474   (2.465.474) 

    2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)  -   -   -   -  

3- ABD Doları Net Etki (1+2)  2.465.474   (2.465.474)  2.465.474   (2.465.474) 

Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

    4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü  17.129   (17.129)  17.129   (17.129) 

    5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) 17.129  (17.129) 17.129  (17.129) 

Diğer Döviz kurlarının TL karşısında  %10 değişimi halinde: 

   7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü  (1.054)  1.054   (1.054)  1.054  

   8-Diğer döviz riskinden korunankısım(-) -- -- -- -- 

9-Diğer döviz Net Etki(7+8)  (1.054)  1.054   (1.054)  1.054  

          

Toplam  2.481.549   (2.481.549)  2.481.549   (2.481.549) 

 

31 Aralık 2018 

  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  1.613.413   (1.613.413)  1.613.413   (1.613.413) 

    2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2)  1.613.413   (1.613.413)  1.613.413   (1.613.413) 

Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

    4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü  171.378   (171.378)  171.378   (171.378) 

    5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) 171.378  (171.378) 171.378  (171.378) 

Diğer Döviz kurlarının TL karşısında  %10 değişimi halinde: 

   7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü  (996)  996   (996)  996  

   8-Diğer döviz riskinden korunankısım(-) -- -- -- -- 

9-Diğer döviz Net Etki(7+8)  (996)  996   (996)  996  

          

Toplam  1.783.796   (1.783.796)  1.783.796   (1.783.796) 
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DİPNOT 28 – BİLANÇO SONRASI OLAYLAR 
 

Bulunmamaktadır. 

 


