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BAGI MSIZ DENETQ| RAPORU

izocam Ticaret ve Sanayi Anonim $irketi Genel Kurulu'na

A) Finansal Tablolarrn Bagrmsrz Denetimi
Gorug

izocam Ticaret ve Sanayi Anonim girketi'nin ("girket") 31 Arahk 201g tarihli
finansal durum tablosu ile aynr tarihte sona eren hesap donemine ait; kar veya
zarar ve di$er kapsamlr gelir tablosu, ozkaynaklar de$iqim tablosu ve nakit akrg
tablosu ile onemli muhasebe politikalarrnrn ozeti de d6hil olmak irzere finansar
tablo dipnotlarrndan oluqan finansal tablolarrnr denetlemig bulunuyoruz.
Gorugumuze gore iligikteki finansal tablolar, $irket'in 31 AraLk 201g tarihi itibarryla
finansal durumunu ve aynt tarihte sona eren hesap donemine ait finansar
performanslnt ve nakit akrglarrnr, Turkiye Finansal Raporlama Standartlalna
("TFRS"lere) uygun olarak tum onemli yonleriyle gergege uygun bir bigimde
sunmaktadrr.
Gorug1n DayanaQr

Yaptr$rmrz bagrmsrz denetim, Sermaye Piyasasr Kurulu ("SpK") tarafrndan
yaytmlanan bagrmsrz denetim standartlanna ve Kamu Gozetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafrndan yayrmlanan Turkiye Denetim
Standartlartntn bir parQasr olan Bagrmsrz Denetim Standartlarrna ("BDS"lerer
uygun olarak yurutulmugtur. Bu standartlar kapsamrndaki sorumluluklarrmrz,
raporumuzun BaQmsz Denetginin Finansal Tablolartn BaEmsz Denetimine
lligkin Sorumluluklan bolumunde ayrrntrh bir gekilde agrklanmrqtrr. KGK tarafrndan
yayrmlanan BaEmaz DenetQiler igin Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal
tablolartn bagrmsrz denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hukumlere uygun
olarak $irket'ten ba$rmsrz oldugumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuar
kapsamtndaki etige iliqkin diger sorumluluklar da tarafrmrzca yerine getirilmigtir.
Bagrmsrz denetim strasrnda elde etti0imiz ba$rmsrz denetim kanrtlarrnrn,
goruqumuzun olugturulmasr iqin yeterli ve uygun bir dayanak oluqturduguna
Inanryoruz.
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Kilit Denetim Konulan

Kilit denetim konulart, mesleki muhakememize gore cari doneme ait finansal tablolarrn
ba$lmsrz denetiminde en gok onem arz eden konulardrr. Kilit denetim konularr, bir butun
olarak finansal tablolartn ba$rmsrz denetimi gerqevesinde ve finansal tablolara iliqkin
gorugumuzun olugturulmastnda ele alrnmrq olup, bu konular hakkrnda ayrr bir gorus
bildirmiyoruz.
H as

t

lail n m u hasebe lesti ri I mesi

Hasllattn muhasebelegtirilmesi ile ilgili muhasebe politikalarrve kullanrlan onemli muhasebe
tahmin ve varsaytmlarrnrn detayl igin Dipnot 2.b'e bakrnrz.
Kilit Denetim Konusu

Konunun denetimde nasrl ele ahndr$r

$irket'in hasrlat elde etti!i gelir
unsurlarr uretimini gerqekleqtirdigi
yalrtrm malzemelerinin sattQtndan

uyguladrgrmrz denetim
prosedurlerimiz aqa$rda kileri iqermektedir:

Bu alanda

olugmaktadrr. $irket uretmig oldugu
urunleri mugterisine devrederek edim
yukumlulugunu yerine getirdiginde
veya (getirdikge) hasrlatr finansal
tablolara alrr.

Hastlattn muhasebeleqtirilmesine yonelik girket
yonetiminin uyguladrgr muhasebe politikalarrnrn
TFRS'ye uygunlugu degerlendirilmigtir.

Satrg sozleqmeleri karmagrk yaprda
olabilece$inden, hasrlatrn ilgili oldugu
donemde finansal tablolara ahnmasr
her bir duruma ozgu satrg kogullarrnrn
dogru bir biqimde degerlendirilmesine
baghdrr.
nedenle, uretimi
teslimatr

$irket'in hasrlat sureci anlagrlarak;

Bu
tamamlanarak

gerqekleqtirilen urunlerden

iadesi

olabilecekler veya mugteriye faturasr
henuz duzenlenmemiq olanlar igin
hasrlatrn do$ru donemde veya tutarda

muhasebeleqtirilmemesi

riski

bulunmaktadrr.

$irket'in faaliyetlerinin niteligi

ve
operasyonlanntn buyuklugu geregi,
hastlat tutanntn dogru bir qekilde
belirlenmesi ve ilgili oldugu raporlama
doneminde finansal tablolara ahnmasr
onemli olgude yonetim muhakemesi

gerektirmesi nedeniyle,
muhasebelegtirilmesi

kilit

hasrlatrn

denetim
konularrndan birisi olarak belirlenmistir.

$irket'in muqterileri ile yapmrq oldugu

satrg

sozlegmeleri gozden geqirilip kontrol edilmigtir.
Bilgi

Sistemleri uzmanlarrmrzdan da yardrm ahnmak
suretiyle, hasrlat surecindeki kontrollerin
tasarrm uygulama ve igleyiginin etkinligi test
edilmigtir.
Orneklem ile segilen satrg iglemleri igin ahnan

sattg belgeleri aracrhgryla faturasr kesilmig
urunlerin kontrolunun mugterilere devrinin
gergeklegip
gergekleqmediginin
de$erlendirilmesi ve bu suretle hasrlatrn ilgili
oldugu dogru raporlama doneminde finansal
tablolara alrndrgrnrn test edilmesi,

0rneklem seqimi ile belirlemig oldugumuz
mugteriler igin do$rudan temin edilen dtq
teyitler ile ticari alacaklarrn varhgr ve bakiyelerin
do$rulugu test edilmigtir.

Raporlama doneminden sonra gergeklegen
iadelere iliqkin detay testler yaprlarak, donem
igerisinde hasrlatrn uygun ve do$ru bir qekilde
f

inansal tablolara ahnrp ahnmadrgr test

edilmiqtir.

Stok deger dusuklugu kargilpr
Stok de$er duguklu$u karqrhgr ile ilgili muhasebe politikalarr ve kullanrlan onemli muhasebe
tahmin ve varsaylmlarrnrn detayr igin Dipnot 2,b,e bakrnrz.
Kilit Denetim Konusu

Konunun denetimde nasrl ele allndr$r

$irket, stoklarrnr maliyet

ve

net

gergekleqebilir degerin duquk olanr

uzerinden

degerlemektedir.
kullanrm
omrunun dolmasr veya son tuketim
tarihlerinin yaklaqmasr veya uygunsuz
depolama kogullarr gibi nedenlerle
deger duquklugune u$rama riski ortaya
grkmaktadrr.

Dolayrsryla, stoklann,

Bu alanda

uyguladrgrmrz

denetim
prosedurlerimiz agagrdakileri igermektedir:

Stok deger duquklugu
ve

$irket yonetimi ile stoklarrn deger duguklugune
uQrama riski ile ilgili goruqulmugtur.

$irket'in 31 Arahk 2019 tarihi itibarryla Stok devir hzr
onceki
finansal durum tablosunda 52.940.624 kargrlaqtrrrlmlgtrr.
TL tutarrnda brut stoku bulunmakta
olup, stoklarrnrn uzerinde 799.077 TL Cari donemde hesaplanan

deger

duguklulu

karqrhgr

donem

ile

stok

duquklugu karqrhgrnrn

de$er
yeterliligi

degerlendirilmiqtir.

bulunmaktadrr.

Stok de$er dugirklugu

kargrhgrnln

hesaplanmasr ile ilgili muhasebe politikalarrnrn
anlagrlmasr
TFRS'lere uygunlugunun
de$erlendirilmiqtir.

kargrlrgrnrn

hesaplanmasr yonetim tahmin ve
varsayrmlannr da igermektedir. Bu
tahmin ve varsayrmlar sattst uzun

Donem sonu stok sayrmlannda uzun suredir
bulunan veya zarcr gormuq stoklarrn olup
olmadrgrnrn gozlemlenmiqtir.

Stok deger duguklugu karqrhgrna istinaden
finansal tablo dipnotlarrnda yer alan
degerlendirilmesi ile belirli bir sure agrklamalarrn
uygunlugu ve yeterliligi

surede gergeklegen

stoklarrn

ve zarat gormuq
stoklara iliqkin ayrrlan kargrhgrn
hareket gormemig

de$erlendirilmesini igermektedir.

Stok deger duquklugu kargrhgrnrn
hesaplanmastntn onemli yonetim

tahmin ve varsayrmlarrnr igermesi
sebebiyle bu konu kilit denetim
konularrndan biri olarak belirlenmistir.

de$erlendirilmigtir.

Yonetimin ve Ust Yonetimden Sorumlu Olanlartn FinansalTablolara itiEt<in Sorumluluklarr
$irket yonetimi; f inansal tablolarrn TFRS'lere uygun olarak hazrrlanmasrndan, gerqe$e uygun
bir bigimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklr onemli yanlrghk igermeyecet qekioe
hazrrlanmasr iqin gerekli gordugu iq kontrolden sorumludur.
Finansal tablolarr haztrlarken yonetim; $irket'in surekliligini devam ettirme kabiliyetinin
degerlendirilmesinden, gerekti$inde sureklilikle ilgili hususlarr aqrklamaktan ve girket,i
tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadrgr iurece
iqletmenin sureklili$i esastnt kullanmaktan sorumludur.
Ust yonetimden sorumlu olanlar, $irket'in finansal raporlama surecinin gozetiminden
sorumludur.

Baimaz Denetginin FinansalTablolarrn Bajmsz Denetimine

itigt<in

Sorumluluklart

Bir bagtmsrz denetimde, biz bagrmsrz denetgilerin sorumluluklal qunlardrr:
Amactmtz, bir butun olarak finansal tablolarrn hata veya hile kaynakh onemli bir yanlrglrk igerip
igermedi$ine iligkin makul guvence elde etmek ve goruqumuzu iqeren bir bagrmsrz denetqi
raporu duzenlemektir, SPK tarafrndan yayrmlanan bagrmsrz denetim standartlanna ve
BDS'lere uygun olarak yurutulen bir bagrmsrz denetim sonucunda verilen makul guvence;
yuksek bir guvence seviyesidir ancak, var olan onemli bir yanlrqlrgrn her zaman tespit
edilecegini garanti etmez. Yanhghklar hata veya hile kaynakl olabilir, Yanlrqhklarrn, tek bagrna
veya toplu olarak, finansal tablo kullanrcrlannln bu tablolara istinaden alacaklarr ekonomik
kararlart etkilemesi makul olqude bekleniyorsa bu yanlrghklar onemli olarak kabul edilir.
SPK tarafrndan yayrmlanan bagrmsrz denetim standartlanna ve BDS'lere uygun olarak
yurutulen bir bagrmstz denetimin geregi olarak, ba$rmsrz denetim boyunca mesleki
muhakememizi kullanmakta ve mesleki gupheciligimizi surdurmekteyiz. Tarafrmrzca aynca:
o Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklr "onemli yanhglrk" riskleri belirlenmekte ve

degerlendirilmekte; bu risklere karqrIk veren denetim prosedurleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve goruqumuze dayanak teqkil edecek yeterli ve uygun denetim kanrtr elde
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekdrhk, kasrtlr ihmal, gerqe$e aykrrr beyan veya ig kontrol
ihlali fiillerini igerebildi$inden, hile kaynaklr onemli bir yanlqlrgr tespit edememe riski, hata
kaynakh onemli bir yanlrghgr tespit edememe riskinden yuksektir,
o $irket'in ig kontrolunun etkinligine iligkin bir gorug bildirmek amacryla degil ama duruma
uygun denetim prosedurlerini tasarlamak amacryla denetimle ilgili ig kontrol
de$erlendiri mektedir.
o Yonetim taraflndan kullanrlan muhasebe politikalarrnrn uygunlugu ile yaprlan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili aqrklamalarrn makul olup olmadrgr degerlendirilmektedir.
I

o Elde edilen denetim kanrtlarrna dayanarak
$irket'in surekliligini devam ettirme kabiliyetine
iligkin ciddi guphe olugturabilecek olay veya gartlarla ilgili onemli bir belirsizligin mevcut orup
olmadlgr hakkrnda ve yonetimin iqletmenin surekliligi esasrnr kullanmasrnrn uygunlugu
hakkrnda sonuca vanlmaktadrr. Onemli bir belirsizligin mevcut oldu$u sonucuna varmamrz
halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili agrklamalara dikkat qekmemiz ya da bu
agtklamalartn yetersiz olmast durumunda olumlu gorug drgrnda bir goruq vermemiz
gerekmektedir. Vardrgtmtz sonuqlar, ba$rmsrz denetgi raporu tarihine kadar elde edilen
denetim kanttlartna dayanmaktadrr, Bununla birlikte, gelecekteki olay veya gartlar girket'in
sureklili$ini sona erdirebilir,

o Finansal tablolarrn, agrklamalar d6hil olmak izere, genel sunumu, yaptst ve igerigi
ile bu
tablolartn temelini olugturan iglem ve olaylarr gergege uygun sunumu saglayacak gekilde
yansrttp yansttmadtgr de$erlendirilmektedir.
Diger hususlartn yant stra, denetim srrasrnda tespit ettigimiz onemli iq kontrol eksiklikleri
ddhil olmak uzere, bagrmsrz denetimin planlanan kapsamr ve zamantamasr ile onemli
denetim bulgularrnr ust yonetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Bagrmsrzlrga iligkin etik hukumlere uygunluk sagladrgrmrzr ust yonetimden sorumlu olanlara
bildirmiq bulunmaktaytz. Ayrrca ba$rmsrzlrk uzerinde etkisi oldugu duqunulebilecek tum
iligkiler ve diger hususlart ve -varsa- ilgili onlemleri ust yonetimden sorumlu olanlara iletmis

bulunmaktayrz.

Ust yonetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arastndan, cari doneme ait finansal

tablolartn ba$rmsrz denetiminde en gok onem arz eden konularr yani kilit denetim konularrnr
belirlemekteyiz. Mevzuattn konunun kamuya aqrklanmasrna izin vermedigi durumlarda veya
konuyu kamuya aqtklamantn doguracagr olumsuz sonuglann, kamuya agrklamanrn
doguracagr kamu yarannt agacagrnrn makul qekilde beklendigi oldukga istisnai durumlarda,
ilgili hususun bagrmsrz denetgi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
B) Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yukum[]lukler

1) 6102 sayrlr Turk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398 inci maddesinin dorduncu

frkrasr

uyarlnca duzenlenen Riskin Erken Saptanmasr Sistemi ve Komitesi Hakkrnda Denetci
Raporu 24 $ubat 2020 tarihinde girket'in yonetim Kurulu'na sunulmugtur.
2) TTK'nrn 402 nci maddesinin dorduncu frkrasr uyannca girket'in 1 Ocak

- 31 Aralk 2019
hesap doneminde defter tutma duzeninin ve finansal tablolarrnrn TTK ile $irket esas
sozlegmesinin finansal raporlamaya iliqkin hukumlerine uygun olmadrgrna dair onemli bir
hususa rastlanmamtsttr.

3) TTK'nln 402 nci maddesinin dorduncu frkrasr uyannca Yonetim Kurulu taraftmtza denetim

kapsamrnda istenen agrklamalan yapmrg ve talep edilen belgeleri vermigtir.
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İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

Dipnot
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan
- İlişkili olmayan taraflardan
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar
Türev araçlar
Diğer dönen varlıklar
Toplam dönen varlıklar

4
8
7
10
11
28
6
18

Duran varlıklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
-Diğer
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Toplam duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

9
13
14
11
18
28

Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık
2019
2018

37.144.167
120.140.313
1.652.571
118.487.742
52.141.547
2.533.576
168.025
936.395
12.827.088
225.891.111

23.344.895
121.556.980
612.490
120.944.490
68.591.596
3.757.326
110.512
-9.463.001
226.824.310

4.663
4.663
148.085.832
92.498
92.498
-59.248
8.146.014
156.388.255
382.279.366

6.063
6.063
142.195.664
261.213
261.213
1.516.413
45.248
2.113.410
146.138.011
372.962.321

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Dipnot

Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık
2019
2018

KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Türev araçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara
- İlişkili olmayan taraflara
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
- Diğer
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler

5
6
8
7
17
9
12
15
18

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

5
15
9

77.421.884
-85.008.080
2.045.755
82.962.325
3.894.698
--19.043.850
3.798.824
3.798.824
474.437
189.641.773

52.805.401
1.623.295
84.340.723
2.242.184
82.098.539
4.713.791
5.292
5.292
11.555.329
4.152.294
4.152.294
653.863
159.849.988

4.582.107
18.498.015
18.498.015
16.972
16.972
23.097.094
212.738.867

4.104.643
15.725.166
15.725.166
16.972
16.972
19.846.781
179.696.769

24.534.143
25.856.460
1.092

24.534.143
25.856.460
1.092

(7.757.752)
(7.757.752)
42.711.791
106.012.698
(21.817.933)
169.540.499
382.279.366

(5.850.632)
(5.850.632)
42.711.791
90.213.645
15.799.053
193.265.552
372.962.321

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Paylara ilişkin primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem (zararı) karı
Toplam özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

19
19
19

19
19
19
19

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İzocam
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Dipnot

Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar

20
20

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Ticari ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü zararı (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı

Bağımsız denetimden geçmiş
1 Ocak- 31 Aralık
2019
2018
502.998.562
538.974.737
(444.918.655) (436.940.311)
58.079.907
102.034.426

21
22
8,24
24
24

(47.119.937)
(29.228.303)
(999.450)
16.671.141
(5.896.001)
(8.492.643)

(54.273.256)
(21.657.167)
(179.610)
21.942.779
(9.200.350)
38.666.822

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı

25

(23.578)
(8.516.221)

(37.307)
38.629.515

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Finansman giderler, net
Sürdürülen faaliyet vergi öncesi dönem (zararı) karı

26
26

522.978
(19.380.514)
(18.857.536)
(27.373.757)

679.751
(18.297.426)
(17.617.675)
21.011.840

5.555.824
-5.555.824
(21.817.933)

(5.212.787)
(6.311.467)
1.098.680
15.799.053

(21.817.933)

15.799.053

29

(0,009)

0,006

29

(0,009)

0,006

15

(2.383.900)

(1.292.834)

28
27

476.780
(1.907.120)
(23.725.053)

258.567
(1.034.267)
14.764.786

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
Sürdürülen faaliyetler dönem (zararı) karı

28
28

Dönem (zararı) karı
Pay başına (zarar) / kar
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına (zarar) / kar
Sulandırılmış pay başına (zarar) / kar
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına (zarar) / kar
Diğer kapsamlı gelir kısmı
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ertelenmiş vergi
etkisi
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İzocam
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Kâr veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Sermaye
Düzeltme
Farkları

Ödenmiş
Sermaye
1 Ocak 2018 itibarıyla bakiyeler

Paylara
İhraç
Primleri

Birikmiş Kârlar
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Tanımlanmış Fayda
Planları Yeniden
Ölçüm Kayıpları

Geçmiş Yıllar
Karları

Net Dönem
Karı

Özkaynaklar

24.534.143

25.856.460

1.092

(4.816.365)

42.711.791

72.318.040

17.982.724

178.587.885

--

--

--

--

--

(87.119)

--

(87.119)

24.534.143

25.856.460

1.092

(4.816.365)

42.711.791

72.230.921

17.982.724

178.500.766

-----

-----

-----

-(1.034.267)
(1.034.267)
--

-----

17.982.724
----

(17.982.724)
15.799.053
-15.799.053

-14.764.786
(1.034.267)
15.799.053

31 Aralık 2018 itibarıyla bakiyeler

24.534.143

25.856.460

1.092

(5.850.632)

42.711.791

90.213.645

15.799.053

193.265.552

1 Ocak 2019 itibarıyla bakiyeler

24.534.143

25.856.460

1.092

(5.850.632)

42.711.791

90.213.645

15.799.053

193.265.552

-----

-----

-----

-(1.907.120)
(1.907.120)
--

-----

15.799.053
----

(15.799.053)
(21.817.933)
-(21.817.933)

-(23.725.053)
(1.907.120)
(21.817.933)

24.534.143

25.856.460

1.092

(7.757.752)

42.711.791

106.012.698

(21.817.933)

169.540.499

TFRS 9’un ilk uygulamasına ilişkin düzeltme
1 Ocak 2018 itibarıyla düzeltilmiş bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Diğer kapsamlı gelir
Net dönem karı

Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Diğer kapsamlı gelir
Net dönem karı
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiyeler

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İzocam
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Not
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Net dönem (zararı) karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
Kullanılmamış izin karşılılıkları ile ilgili düzeltmeler, net
Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, net
Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler, net
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Ertelenmiş vergi ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile ilgili
düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari ve diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
Ticari ve diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış ile ilgili
düzeltmeler
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim
- Bloke banka hesaplarındaki artış ile ilgili düzeltmeler
Vergi ödemeleri
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında yapılan ödemeler

13,14
15
15
8
10
15
26
24, 26
28
28
25

15

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit girişleri
Verilen nakit avans ve borçlardaki azalış
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIŞLARI
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Ödenen faiz
Alınan faiz
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzeri
Değerlerdeki Net Azalış (A+B+C)

13, 14
13, 14

5
5
26

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

4

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bağımsız Denetimden Geçmiş
1 Ocak –
1 Ocak –
31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
34.067.203

40.894.495

(21.817.933)
26.416.601
20.540.351
3.642.502
1.366.273
999.450
799.077
(353.470)
17.498.416
(12.543.752)
-(5.555.824)

15.799.053
26.868.456
14.503.601
2.160.425
827.842
179.610
-2.750.240
17.143.285
(15.946.641)
6.311.467
(1.098.680)

23.578

37.307

34.088.361
16.273.575
18.298.422
(3.828.580)
7.488.521
1.223.750

8.046.445
(17.683.559)
25.947.242
2.907.334
(589.266)
(1.684.574)

(819.093)
(2.268.088)
(2.280.146)
-(4.619.826)

(836.591)
3.236.607
(3.250.748)
(7.966.028)
(1.853.431)

(25.391.572)

(33.299.740)

(28.002.341)
1.094.356
1.516.413

(33.718.733)
155.500
263.493

3.202.355

(15.019.089)

400.765.966
(382.078.466)
(16.007.576)
522.431

605.531.071
(605.397.664)
(15.830.785)
678.289

11.877.986

(7.424.334)

(359.407)

5.462.170

11.518.579

(1.962.164)

2.489.406

4.451.570

14.007.985

2.489.406

İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Yılda Sona Eren Yıla Ait Finansal
Tablo Dipnot Açıklamaları

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

1

İzocam 1965 yılında kurulmuş olup fiili faaliyet konusu; camyünü, taşyünü, her nevi mineral yünler cam
elyafı ve cam elyafından yapılan mamuller, ekspande, ekstrude, polistrenler, elastomerik kauçuklar, her
nevi kimyevi maddeler, kimyasal terkipler, su yalıtım malzemeleri ile her türlü organik ve inorganik
izolasyon malzemeleri, her nevi ambalaj ve inşaat malzemeleri imalatı, ihracatı, ithalatı ve ticaretidir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla İzocam Holding Anonim Şirketi (“İzocam Holding”)’nin Koç Grubu’ndan
29 Kasım 2006 ve 10 Temmuz 2007 tarihlerinde almış olduğu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi
(“BİST”)’nde işlem görmeyen ve İzocam’ın sermayesinin yüzde 61,16’sına tekabül eden 1.501.330.396
adet hisseye ilaveten BİST’te işlem gören ve İzocam’ın sermayesinin yüzde 33,91’ine tekabül eden
831.117.304 adet hisse ile birlikte İzocam Holding’in İzocam’daki payı yüzde 95,07’dir. İzocam Holding,
Compagnie de Saint Gobain Grubu ve Alghanim Grubu’nun birlikte kurduğu müşterek yönetime tabi bir
ortaklık olup, iki taraf yüzde 50 oranında paya sahiptirler.
31 Aralık tarihinde, İzocam’ın payları ile ilgili olarak 20,12 TL birim fiyat üzerinden 89,568,800 adet alış
işlemi İzocam Holding tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ile birlikte İzocam Holding’in,
İzocam’ın sermayesindeki payları 31 Aralık 2019 itibari ile yüzde 98,72 olmuştur.
İzocam’ın payları 1 Ekim 2019 tarihi gün sonu itibarıyla Borsa Kotundan çıkarılmıştır.
Şirket, faaliyetlerinin bir kısmını, ilişkili taraf olan Saint Gobain Grubu ve Alghanim Grubu şirketleriyle
yapmaktadır. Şirket’in hem müşterisi konumunda hem de tedarikçisi konumunda ilişkili tarafları
mevcuttur (Dipnot 7).
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olan
Şirket’in yüzde 38,84 oranındaki hisseleri BİST’te 15 Nisan 1981 tarihinden beri işlem görmektedir (31
Aralık 2018: yüzde 38,84). 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in BİST’te fiili dolaşımdaki pay oranı
yüzde 1,28’dir (31 Aralık 2018: yüzde 4,93).
Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında payları borsada işlem
görmeyen halka açık ortaklık statüsünde faaliyet göstermektedir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in bünyesinde ortalama 188 beyaz yakalı (31 Aralık 2018: 209),
262 mavi yakalı (31 Aralık 2018: 258) olmak üzere toplam 450 kişi (31 Aralık 2018: 467) istihdam
edilmektedir.
Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak
No: 21 Kat: 4- 5
34843 Maltepe/ İstanbul

2

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

(a)

Ölçüm esasları
Finansal tablolar gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen türev ürünler hariç olmak üzere tarihi maliyetler
üzerinden hazırlanmıştır.

(b)

Geçerli para birimi ve raporlama para birimi
Bu finansal tablolar, Şirket’in geçerli olan para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve
sunulmuştur. Bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL cinsinden tam olarak sunulmuştur.
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(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (Devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)

(c)

Yabancı para işlemler
Yabancı para biriminde yapılan işlemler, TL’ye işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmiştir.
Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi sonundaki kurlardan
TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden tarihi maliyetiyle ölçülen parasal olmayan kalemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmiştir. Yeniden çevirimle oluşan kur farkları genellikle kar veya
zararda muhasebeleştirilir.
Avrupa Birliği Para Birimi (“Avro”) ve ABD Doları (“USD”) kurlarındaki senelik değişimler raporlama
dönemi sonları itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Avro / TL
USD / TL

2.2

31 Aralık 2019
6,6506
5,9402

31 Aralık 2018
6,0280
5,2609

TFRS’lere uygunluk beyanı
İlişikteki finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri
uyarınca KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan TFRS”lere uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler;
KGK tarafından TMS, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları
adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir.
Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas alınarak
geliştirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25 Şubat 2020 tarihinde onaylanmıştır. Bu finansal
tabloları, Şirket Genel Kurulu’nun değiştirme, ilgili düzenleyici kurumların ise değiştirilmesini talep etme
hakkı bulunmaktadır.

2.3

Önemli muhasebe politikalarında değişiklikler
Muhasebe politikaları finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde, Şirket tarafından tutarlı bir şekilde
uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
31 Aralık 2019 tarihli finansal tabloları hazırlanırken, TFRS 16’nın ilk uygulaması haricinde muhasebe
politikalarında değişiklik bulunmamaktadır.
Şirket, ilk olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 Kiralamalar standardını uygulamaya
başlamıştır. Bunun yanı sıra, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren diğer bazı standart değişiklikleri de
yürürlüğe girmiştir.
TFRS 16, kiracılar için tek bir kiralama muhasebesi modelini getirmiştir. Şirket, bir kiracı olarak, dayanak
varlığı kullanım hakkını temsil eden kullanım hakkı varlığı ve ödemekle yükümlüğü olduğu kira
ödemelerini temsil eden kiralama borçlarını finansal tablolarına almıştır. Kiraya veren açısından
muhasebeleştirme, önceki muhasebe politikalarına benzer şekildedir.
Şirket, TFRS 16’yı ilk geçişin etkisini kümülatif olarak 1 Ocak 2019 tarihinde geçmiş yıllar karlarına
yansıtıldığı, kısmi geriye dönük yaklaşımı kullanarak uygulamıştır. Buna göre, 2018 yılına ilişkin TMS
17 ve ilgili yorumlar kapsamında sunulan karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemiştir. Muhasebe
politikalarındaki değişikliklerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
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2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (Devamı)

2.3.1
a.

TFRS 16 Kiralamalar
Kiralama Tanımı
Daha önce, Şirket tarafından sözleşmenin başlangıcında bir sözleşmenin kiralama işlemi içerip
içermediğine TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi”ne
göre karar verilmekte iken Şirket artık, bir sözleşmenin kiralama işlemi içerip içermediğini yeni kiralama
tanımına dayanarak değerlendirmektedir. TFRS 16 uyarınca bir sözleşme uyarınca tanımlanan varlığın
kullanımını kontrol etme hakkının belirli bir süre için devredilmesi durumunda, bu sözleşme bir kiralama
sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemini içermektedir.
TFRS 16'ya geçişte, Şirket, hangi işlemlerin kiralama işlemi olarak sınıflandırılacağı ile ilgili olarak; eski
haliyle kiralama işlemi olarak tanımlanan sözleşmeleri kolaylaştırıcı uygulamayı kullanarak kiralama
tanımını karşılayıp karşılamadığını yeniden değerlendirilmeksizin uygulamayı seçmiştir. Dolayısıyla,
TFRS 16'yı sadece daha önce kira sözleşmeleri olarak tanımlanan sözleşmelere uygulamıştır. TMS 17 ve
TFRS Yorum 4’e göre kiralama içermeyen sözleşmelerin, bir kiralama işlemi içerip içermediği yeniden
değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, TFRS 16 kapsamındaki kiralama tanımı yalnızca 1 Ocak 2019 tarihi
veya sonrasında yapılan veya değişikliğe uğrayan sözleşmelere uygulanmıştır.
Şirket, bir kiralama bileşenini içeren bir sözleşmenin yeniden değerlendirilmesinde veya sözleşme
başlangıcında, her bir kiralama sözleşmesi ve kiralama dışı bileşene, nispi tek başına fiyatına dayanarak
dağıtmıştır. Bununla birlikte, kiracı olduğu mülkler için, Şirket kiralama dışı bileşenleri ayırmamayı ve
kiralama olmayan ve kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama bileşeni olarak
muhasebeleştirmeyi seçmiştir.

b.

Kiracı olarak
Şirket gayrimenkul, istifleme ekipmanı da dâhil olmak üzere birden fazla varlık kiralamaktadır. Kiracı
olarak, Şirket tarafından daha önce kiralama işleminin, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
risk ve faydaların tamamının devredilip devredilmediğinin değerlendirilmesine dayalı olarak faaliyet veya
finansal kiralama olarak sınıflandırılmış olmasına karşın TFRS 16 uyarınca, artık Şirket çoğu kiralaması
için kullanım hakkı varlıklarını ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini finansal
tablolarına almıştır diğer bir ifadeyle, bu kiralama işlemleri finansal durum tablosunda sunulmaktadır.
Şirket, kiralama süresi 12 ay veya daha az olan kısa vadeli istifleme makine kiralamaları dâhil olmak
üzere düşük değerli varlık kiralamaları için kullanım hakkı varlıklarını ve kiralama işlemlerinden
kaynaklanan yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmamayı tercih etmiştir. Şirket, bu kiralamalarla
ilişkili kira ödemelerini, kiralama süresi boyunca doğrusal şekilde gider olarak finansal tablolara
yansıtmıştır. Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılamayan kullanım hakkı varlıklarını maddi
duran varlıklar grubunda kullanım hakkı varlıkları olarak sunmuştur. Kullanım hakkı varlıklarının defter
değerleri aşağıdaki gibidir:
Maddi duran varlıklar
TL

Gayrimenkul

Üretim ekipmanı

Taşıtlar

Toplam

1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye

3.636.472

2.553.576

6.066.496

12.256.544

31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye

2.641.742

1.422.633

5.758.251

9.822.626

Şirket, kira yükümlülüklerini “Kredi ve Borçlar” içerisinde olacak şekilde finansal durum tablosunda
sunmuştur.
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2.3

Önemli muhasebe politikalarında değişiklikler (devamı)

2.3.1

TFRS 16 Kiralamalar (devamı)

d.

Finansal tablolara etkileri

i.

Geçiş etkisi
Geçiş etkisi aşağıda özetlenmiştir:
TL
Maddi duran varlıklarda sunulan kullanım hakkı varlıkları
Kira yükümlülüğü

1 Ocak 2019
6.190.047
(6.190.047)

Şirket, kiralama borçlarını ölçerken, 1 Ocak 2019 tarihindeki alternatif borçlanma oranını kullanarak
kiralama ödemelerini iskonto etmiştir. Uygulanan ağırlıklı ortalama oranlar, TL için yüzde 24,63, ABD
Doları için yüzde 5,40, Avro için yüzde 5,70’tir.
TL
31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolarda açıklandığı üzere faaliyet kiralaması
taahhüdü
1 Ocak 2019 tarihli alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilen
kiralama borçları
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal tablolara alınmış olan finansal kiralama
borçları
1 Ocak 2019 itibarıyla kira yükümlülükleri
i.

1 Ocak 2019
7.333.421
6.190.047
5.597.544
11.787.591

Cari dönem etkisi
Başlangıçta TFRS 16'nın bir sonucu olarak, daha önce faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan
kiralamalar ile ilgili olarak Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 6.190.047 TL kullanım hakkı ve
6.408.508 TL kiralama yükümlülüğü muhasebeleştirmiştir. Ayrıca, TFRS 16 kapsamındaki kira
sözleşmeleriyle ilgili olarak, Şirket, faaliyet kiralaması gideri yerine amortisman ve faiz giderleri
muhasebeleştirmiştir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda, Şirket bu kiralamalardan 2.125.672 TL
değerinde amortisman gideri ve 1.015.886 TL faiz gideri muhasebeleştirmiştir.

2.4

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de gelecek dönemlerde
ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları, geriye dönük olarak uygulanır
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tabloları
hazırlanırken, Dipnot 2.3’te açıklandığı üzere TFRS 16 ilk uygulamaları haricinde 31 Aralık 2018
tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarda uygulanan önemli tahmin ve varsayımların aynıları
uygulanmıştır.
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2.5

Önemli muhasebe politikalarının özeti
(a)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
Hasılatın muhasebeleştirilmesi için genel model
TFRS 15 uyarınca müşterilerle yapılan tüm sözleşmeler için hasılatın muhasebeleştirilmesinde beş
aşamalı yaklaşım izlenir.
Aşama 1: Sözleşmenin tanımlanması
Bir sözleşme ancak yasal olarak uygulanabilir, tahsilatı gerçekleştirilebilir, mal ve hizmetlere ilişkin
haklar ve ödeme koşulları tanımlanabilir olduğunda sözleşmenin ticari öze sahip olması, sözleşmenin
taraflarca onaylanması ve taraflarca yükümlülüklerinin yerine getirilmesi taahhüt edilmesi şartlarının
tamamının karşılanması durumunda, bu sözleşme TFRS 15 kapsamında değerlendirilir.
Sözleşmeler tek bir ticari paket olarak müzakere edildiğinde ya da bir sözleşmede diğer sözleşme ile
mallara veya hizmetlere (ya da malların veya hizmetlerin bir kısmına) bağlı olması durumunda,
sözleşmeler kapsamında tek bir yükümlülük olduğunda, Şirket sözleşmeleri tek bir sözleşme olarak
değerlendirir.
Aşama 2: Edim yükümlülüklerinin tanımlanması
Şirket, "edim yükümlülüğünü" hasılatın muhasebeleştirilmesi için bir hesap birimi olarak tanımlar. Şirket
müşteriyle yaptığı bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirir ve aşağıdakilerden
birini devretmeye yönelik müşteriye verdiği her bir taahhüdü bir edim yükümlülüğü olarak belirler:
(a) Farklı bir mal veya hizmeti (veya bir mal veya hizmetler paketini) ya da
(b) Büyük ölçüde benzerlik gösteren ve müşteriye devir şekli aynı olan farklı bir mal veya hizmetler serisini.
Şirket, sözleşmede yer alan bir mal veya hizmeti, sözleşmedeki diğer taahhütlerden ayrı bir şekilde
tanımlayabiliyor ve müşterinin söz konusu mal veya hizmetten tek başına veya kullanımına hazır diğer
kaynaklarla birlikte faydalanmasını sağlıyor ise farklı bir mal veya hizmet olarak tanımlar. Bir sözleşme,
esas olarak aynı olan bir dizi farklı mal veya hizmet sunma taahhüdünü içerebilir. Sözleşme başlangıcında,
bir işletme mal veya hizmet serisinin tek bir edim yükümlülüğü olup olmadığını belirler.
Aşama 3: İşlem bedelinin belirlenmesi
Şirket, işlem fiyatını belirlemek için sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra ne
kadarlık bir tutarı elde etmeyi beklediğini değerlendirir. Değerlendirme yapılırken, sözleşmenin değişken
tutarlara ilişkin unsurları ve önemli bir finansman bileşeni içerip içermediğini göz önünde bulundurur.
Önemli finansman bileşeni
Şirket, taahhüt edilen mal veya hizmetin nakit satış fiyatını yansıtan tutarı, önemli bir finansman
bileşeninin etkisi için ödemesi taahhüt edilen tutar ile gözden geçirir. Pratik bir uygulama olarak, Şirket,
sözleşmenin başlangıcında, müşteri ödemesi ile mal veya hizmetlerin transferi arasındaki sürenin bir yıl
veya daha kısa olmasını beklemesi durumunda, önemli bir finansman bileşeninin etkilerine ilişkin işlem
fiyatını düzeltmez. Şirket'in dönem içinde yerine getirdiği yükümlülükler ile alınan avansların ve ödeme
planının geniş ölçüde uyumlu olduğu durumlarda, Şirket, yükümlülüğü yerine getirmesi ile ödeme
arasındaki sürenin asla 12 aydan fazla olmayacağını değerlendirmektedir.
Değişken bedel
Şirket, fiyat imtiyazları, teşvikler, performans primleri, erken tamamlama primleri, fiyat ayarlama
maddeleri, cezalar, iskontolar veya benzeri değişken bedellere neden olabilecek kalemlerin müşteri
sözleşmesinde var olup olmadığını tespit eder.
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(a)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (devamı)
Aşama 4: İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtımı
Farklı mal veya hizmetler tek bir sözleşmeye göre teslim edilmesi durumunda, sözleşme bedeli ayrı mal
veya hizmetlerin (farklı edim yükümlülükleri) nispi tek başına satış fiyatlarına dayalı olarak dağıtılır.
Doğrudan gözlemlenebilir tek başına satış fiyatları mevcut değilse, sözleşmelerdeki toplam bedel,
beklenen maliyet artı kar marjı bazında dağıtılır.
Aşama 5: Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Şirket, aşağıdaki koşullardan herhangi biri yerine getirildiğinde geliri zamana yayılı olarak
muhasebeleştirir:
- Müşterinin eş zamanlı olarak, işletmenin sağladığı faydalardan yararlanması ve bu faydaları tüketmesi
durumunda;
- İşletmenin varlığı oluşturdukça veya geliştirdikçe, oluşturulan veya geliştirilen varlığın kontrolünün aynı
anda müşteriye geçmesi durumunda ya da
- Şirket’in yerine getirdiği yükümlülüğün, şirketin kendisi için alternatif kullanımı olan bir varlık
oluşturmaması ve Şirket’in o güne kadar tamamlanan yükümlülüğe karşılık yapılacak ödeme üzerinde
hukuken icra edilebilir bir tahsil hakkının bulunması durumunda.
Zaman içinde yerine getirilen her bir edim yükümlülüğü için, Şirket, malların veya hizmetlerin kontrolünü
müşteriye devretmeyi gösteren tek bir ilerleme ölçüsü seçer. Şirket, güvenilir bir şekilde gerçekleştirilen
işi ölçen bir yöntem kullanır. Şirket, girdi yönteminin kullanıldığı projenin tamamlanmasına yönelik
ilerlemeyi ölçmek için yapılan maliyetleri kullanır ve çıktı yönteminin kullanıldığı projenin
tamamlanmasına doğru ilerlemeyi ölçmek için transfer edilen birimleri kullanır.
Eğer bir edim yükümlülüğü zaman içinde yerine getirilmiyorsa, o zaman Şirket, malların veya hizmetin
kontrolünü müşteriye transfer ettiği zaman hasılatı muhasebeleştirir.
Şirket tarafından sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mutlaka katlanılması
gereken maliyetin, söz konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi beklenen ekonomik faydayı aştığı
durumlarda TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” standardı uyarınca bir karşılık
ayırmaktadır.
Sözleşme değişiklikleri
Şirket, ek bir mal veya hizmet sunma taahhüdü verdiği takdirde, sözleşme değişikliğini ayrı bir sözleşme
olarak kabul eder. Mevcut sözleşmenin feshi ve yeni bir sözleşmenin oluşturulması durumunda, sunulan
mal veya hizmetler farklıysa ilgili değişiklikler muhasebeleştirir. Sözleşmede yapılan değişiklik, ayrı mal
veya hizmet oluşturmazsa, işletme, ilk sözleşme ile birlikte, ek mallar veya hizmetler ilk sözleşmenin bir
parçasıymış gibi birleştirerek muhasebeleştirir.
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(a)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (devamı)
Aşama 5: Hasılatın muhasebeleştirilmesi (devamı)
Sözleşme değişiklikleri (devamı)
Önemli muhasebe politikalarının detayları ve Şirket’in çeşitli mal ve hizmetlerine ilişkin önceki muhasebe
politikalarındaki değişikliklerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
Niteliği, edim
Ürün / Hizmet yükümlülüklerinin yerine
getirilme zamanı, önemli
türü
ödeme şartları

Ürün
Satışlarından
Hasılat

(b)

Muhasebe politikasındaki değişikliğin
niteliği

TMS 18 kapsamında bu sözleşmelerden elde
Şirket üretimini yaptığı yalıtım
edilen hasılatları, hasılatın muhasebeleştirilmesi
malzemelerinin satışından hasılat
için diğer tüm kriterlerin yerine getirilmiş olması
elde etmektedir.
koşuluyla, makul bir getiri tahmini yapılabileceği
Şirket üretmiş olduğu ürünlerin zaman muhasebeleştirilmiştir. Makul bir tahmin
sahipliğine ait önemli risk ve yapılamazsa, geri iade hakkı süresi doldurulana
getirileri müşteriye devretmiş veya makul bir geri ödeme tahmini yapılabilene
olduğu
durumlarda
hasılatı kadar hasılatın muhasebeleştirilmesi ertelenmiştir.
muhasebeleştirilmektedir.
TFRS
15
muhasebe
politikalarının
Tahsilat
mal
teslimatının uygulanmasından kaynaklı olarak finansal
ardından 1 yıldan daha kısa bir tablolarda ürün satışlarından kaynaklı önemli bir
dönemde gerçekleştirilir.
değişiklik olmamıştır.

Devlet teşvikleri
Devlet teşvikleri, Şirket’in teşvikle ilgili gerekli koşulları sağlayacağı ve bu teşvikin alınacağı hakkında
yeterli güvencenin bulunması durumunda gerçeğe uygun değerleri ile ertelenmiş gelir olarak kaydedilirler
ve daha sonra varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik olarak kar veya zararda diğer gelirler altında
muhasebeleştirilirler.
Şirket’in katlandığı giderleri karşılayan devlet teşvikleri sözkonusu giderlerin muhasebeleştirildiği
dönemlerde sistematik olarak kar veya zararda muhasebeleştirilir.

(c)

Finansman gelirleri ve finansman giderleri
Finansman geliri, finansman amacıyla kullanılan döngünün bir parçasını oluşturan banka mevduat faiz
gelirlerinden, finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur
farkı gelirlerinden ve türev araçlardan oluşan kar veya zarara kaydedilen kazançlardan oluşmaktadır.
Finansman giderleri, banka kredilerinin faiz giderlerini, uzun vadeli karşılıklara ilişkin faiz giderlerini ve
finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı giderlerini
içerir. Bir varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri
etkin faiz oranı kullanılarak kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı gelir ve
giderleri kur farkı hareketlerinin net pozisyonuna göre finansman gelirleri veya finansman giderleri
içerisinde net olarak raporlanır. Ticari alacaklar ve borçların üzerindeki kur farkı ve reeskont gelirleri esas
faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde, kur farkı ve reeskont giderleri ise esas faaliyetlerden diğer giderler
içerisinde raporlanır.
Faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre kar veya zarar içerisine
muhasebeleştirilir.
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(c)

Finansman gelirleri ve finansman giderleri (devamı)
Bu gelir, aşağıdakiler dışında, finansal varlığın brüt defter değerine etkin faiz oranı uygulanarak
hesaplanır:
(a) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu tür
finansal varlıklar için işletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa
edilmiş maliyetine krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranını uygular.
(b) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlık olmayan
ancak sonradan kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. Bu tür
finansal varlıklar için işletme, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin faiz
oranını uygular.
Bir raporlama döneminde finansal varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin faiz yöntemi uygulayarak faiz
gelirini hesaplayan bir işletme, finansal araçtaki kredi riskinin finansal varlık artık kredi-değer
düşüklüğüne uğramış olarak nitelendirilmeyecek şekilde iyileşmesi ve bu iyileşmenin tarafsız olarak
meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda (borçlunun kredi derecesindeki bir artış gibi),
sonraki raporlama dönemlerindeki faiz gelirini brüt defter değerine etkin faiz oranını uygulayarak
hesaplar.

(d)

Çalışanlara sağlanan faydalar

(i)

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

(ii)

Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar
Türkiye’de geçerli İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde çalışanlar
tarafından hak edilen fakat kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücreti sözleşmenin sona erdiği tarihteki
brüt ücreti ve sözleşmeye bağlı diğer menfaatlerin toplamı üzerinden kendisine veya hak sahiplerine
ödemekle yükümlüdür. Kullanılmayan izin karşılığı tüm çalışanların hak ettikleri ancak raporlama tarihi
itibarıyla henüz kullanmadıkları izin günlerine denk gelen iskonto edilmemiş toplam yükümlülük
tutarıdır. Kullanılmamış izin haklarından doğan yükümlülükler hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk
edilir.
Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Şirket, çalışanların emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi
nedenlerden işten ayrılan 1 yılı doldurmuş çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında Şirket’in çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki
tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm
çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup finansal tablolarda tahakkuk esası
ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre
hesaplanmıştır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 6.380 TL tutarındadır (31 Aralık
2018: 5.434 TL). Dipnot 15’te açıklandığı üzere, Şirket yönetimi kıdem tazminatı karşılığı
hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır.
Tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilir.

(e)

Gelir vergileri
Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Gelir vergileri diğer kapsamlı
gelir ile ilişkilendirilenler hariç olmak üzere kar veya zararda muhasebeleştirilir.
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(e)

Gelir vergileri (devamı)

(i)

Dönem vergisi
Dönem vergisi cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden beklenen vergi yükümlülüğü veya
alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili düzeltme kayıtlarını da içerir.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları
dikkate alınarak hesaplanır. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım bildirimlerinden
kaynaklanan vergi yükümlülüklerini de içerir.
Cari vergi varlığı ve yükümlülüğünün netleştirilmesi sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir.
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi
matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda
meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmez:
•

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

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

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

(g)

Maddi duran varlıklar

(i)

Muhasebeleştirme ve ölçüm
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü
karşılığı düşülerek ölçülürler.
Maddi duran varlıkları oluşturan parçalar farklı faydalı ömürlere sahip olduğunda bunlar maddi duran
varlığın ayrı kısımları (önemli parçaları) olarak muhasebeleştirilir.
Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, kar veya zararda muhasebeleştirilir.

(ii)

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

Maddi duran varlıklar (devamı)

(iii)

Amortisman
Maddi duran varlık kalemleri, hali hazırda kullanılabilir oldukları veya Şirket tarafından inşa edilen
varlıklar için bu varlıkların tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldikleri gün itibarıyla amortismana
tabi tutulurlar. Amortisman, maddi duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin
düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile
hesaplanmaktadır. Amortisman, başka bir varlığın defter değerine dahil edilmediği sürece, genellikle kar
veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, Şirket kiralanan varlığın mülkiyetini kiralama
sonunda makul bir kesinlikte üzerine almayacaksa, varlığın kiralama süresi ile yararlı ömürden kısa olanı
üzerinden amortismana tabi tutulur. Arazi amortismana tabi değildir.
Cari ve karşılaştırmalı dönemlerde önemli maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı ömürler
aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•

Binalar, yer altı ve yer üstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

5 – 50 yıl
3 – 25 yıl
2 – 15 yıl
5 – 10 yıl

Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi sonunda gözden
geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir.
(h)

Maddi olmayan duran varlıklar

(i)

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

(ii)

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

(iii)

İtfa payları
Amortisman, maddi olmayan duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin
düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile
hesaplanmaktadır ve genellikle kar veya zararda muhasebeleştirilir.
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(h)

Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
Tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:
•

Haklar 3–6 yıl

İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi sonunda gözden geçirilir ve
gerekli durumlarda yeniden belirlenir.
(i)

Finansal araçlar

(i)

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

(ii)

Sınıflandırma ve sonraki ölçüm
İlk defa finansal tablolara alınırken, bir finansal araç belirtilen şekilde sınıflandırılır; itfa edilmiş
maliyetinden ölçülenler; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler- borçlanma araçlarına
yapılan yatırımlar, GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler- özkaynak araçlarına yapılan
yatırımlar veya GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülenler.
Finansal araçlar ilk muhasebeleştirilmelerini müteakip, Şirket finansal varlıkların yönetimi için kullandığı
işletme modelini değiştirmediği sürece yeniden sınıflandırılmaz.
Finansal varlıklar, Şirket, finansal varlıkları yönetmek için işletme modelini değiştirmediği sürece ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra yeniden sınıflandırılmaz. Bu durumda, etkilenen tüm finansal varlıklar,
işletme modelindeki değişikliği izleyen ilk raporlama döneminin ilk gününde yeniden sınıflandırılır.
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:
•
•

Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli
kapsamında elde tutulması ve
Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.

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

16

İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Yılda Sona Eren Yıla Ait Finansal
Tablo Dipnot Açıklamaları

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (Devamı)

2.5

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(i)

Finansal araçlar (devamı)

(ii)

Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı)
Finansal varlıklar- İş modelinin değerlendirilmesi
Şirket, iş modelinin varlıkların yönetilme şeklini ve yönetime sağlanan bilgiyi en iyi şekilde yansıtması
amacıyla bir finansal varlığın portföy düzeyinde elde tutulma amacını değerlendirmektedir. Ele alınan
bilgiler şunları içerir:
•
portföy için belirlenmiş politikalar ve hedefler ve bu politikaların uygulamada kullanılması.
Bunlar, yönetimin stratejisinin, sözleşmeden kaynaklanan faiz gelirini elde etmeyi, belirli bir faiz
oranından yararlanmayı devam ettirmeyi, finansal varlıkların vadesini bu varlıkları fonlayan
borçların vadesiyle uyumlaştırmayı veya varlıkların satışı yoluyla nakit akışlarını
gerçekleştirmeye odaklanıp odaklanmadığını içerir;
•
iş modeli ve iş modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların performanslarının Şirket
yönetimine nasıl raporlandığı;
•
iş modelinin (iş modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların) performansını etkileyen
riskler ve özellikle bu risklerin yönetim şekli;
•
işletme yöneticilerine verilen ilave ödemelerin nasıl belirlendiği (örneğin, ilave ödemelerin
yönetilen varlıkların gerçeğe uygun değerine göre mi yoksa tahsil edilen sözleşmeye bağlı nakit
akışlarına göre mi belirlendiği) ve
•
önceki dönemlerde yapılan satışların sıklığı, değeri, zamanlaması ve nedeni ile gelecekteki satış
beklentileri.
Finansal varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılmaya uygun olmayan işlemlerde üçüncü taraflara
devredilmesi, Grup'un varlıklarını finansal tablolarında sürekli olarak muhasebeleştirmesiyle tutarlı
olarak bu amaçla satış olarak kabul edilmez.
Alım satım amacıyla elde tutulan veya gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansı bu
esasa göre değerlendirilen finansal varlıklar, GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak
sınıflandırılır.
Finansal varlıklar – Sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye
bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesi
Bu değerlendirme amacıyla, anapara, finansal varlığın ilk defa finansal tablolara alınması sırasındaki
gerçeğe uygun değeridir. Faiz; paranın zaman değeri, belirli bir zaman dilimine ilişkin anapara bakiyesine
ait kredi riski, diğer temel borç verme risk ve maliyetleri (örneğin, likidite riski ve yönetim maliyetleri)
ile kar marjından oluşur. Sözleşmeye bağlı nakit akışlarının sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin
faiz ödemelerini içeren sözleşmeye bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesinde, Şirket
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alır. Bu değerlendirme, finansal varlığın bu koşulu
yerine getirmeyecek şekilde sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştiren
sözleşme şartlarını içerip içermediğinin değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirmeyi yaparken,
Şirket aşağıdakiler dikkate alır:
•
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştirebilecek herhangi bir şarta
bağlı olay (diğer bir ifadeyle tetikleyici olay);
•
değişken oranlı özellikler de dahil olmak üzere, sözleşmeye bağlı kupon faiz oranını düzelten
şartlar;
•
erken ödeme ve vadesini uzatma imkanı sağlayan özellikleri.
•
Şirket’in belirli varlıklardan kaynaklanan nakit akışlarının elde edilmesini sağlayan sözleşmeye
bağlı haklarını kısıtlayıcı şartlar.
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(i)

Finansal araçlar (devamı)

(ii)

Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı)
Finansal varlıklar – Sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye
bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesi (devamı)
Erken ödeme özelliği, sözleşmenin vadesinden önce sonlandırıldığı durumlarda makul bir bedel içeren
peşin ödenen tutarları büyük ölçüde anaparanın ve anapara bakiyesine ilişkin faizlerin ödenmemiş tutarını
yansıtıyorsa sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemeleri kriteriyle tutarlıdır.
Ayrıca, (i) finansal varlık sözleşmeye bağlı nominal değeri üzerinden primli veya iskontolu olarak
alınmışsa, (ii) sözleşmenin vadesinden önce sonlandırıldığı durumlarda makul bir ek bedel ödemesini
içeren peşin ödenen tutarlar büyük ölçüde sözleşmeye bağlı nominal değeri ve tahakkuk eden (ancak
ödenmemiş) faizi yansıtıyorsa ve (iii) ilk muhasebeleştirmede erken ödeme özelliğinin gerçeğe uygun
değerinin önemsiz olması durumunda, bu kritere uygun olduğu kabul edilir.
Finansal varlıklar – Sonraki ölçümden kaynaklanan kazanç veya kayıplar
GUD farkı
kar/zarara
yansıtılarak ölçülen
finansal varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür.
Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net
kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. Riskten korunma
aracı olarak tanımlanan türevler için aşağıdaki (v) bölümüne bakınız.

İtfa edilmiş maliyeti
üzerinden ölçülen
finansal varlıklar

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

GUD farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılarak ölçülen
borçlanma araçları

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve
kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer
kazanç ve kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Finansal
varlıklar finansal durum tablosu dışı bırakıldığında daha önceden diğer
kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç veya kayıplar kar veya zararda
yeniden sınıflandırılır.

GUD farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılan özkaynak
araçları

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması
niteliğinde olmadıkça kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer net kazanç ve
kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmazlar.
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(ii)

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

(iii)

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

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

(v)

Türev finansal araçlar ve riskten korunma muhasebesi
Şirket yabancı para riskinden korunma amaçlı türev finansal araçlar kullanmaktadır. Saklı türev araçlar,
ana sözleşmeden ayrılır ve ana sözleşme finansal bir varlık değilse ve belirli kriterleri karşıladığında ayrı
olarak muhasebeleştirilir. Türev araçlar ilk muhasebeleştirilmesinde, gerçeğe uygun değerinden
muhasebeleştirilir. Türev araçlar ilk muhasebeleştirilmelerini müteakip gerçeğe uygun değerlerindeki
değişimler kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Şirket belirli türev araçları döviz kurundaki ve faiz oranlarındaki değişimlerden kaynaklanan gerçekleşme
ihtimali yüksek tahmini işlemleriyle ilgili nakit akışlarındaki değişkenliği korumak için korunma aracı
olarak tanımlamaktadır.

(j)
(i)

Varlıklarda değer düşüklüğü
Türev olmayan finansal varlıklar
Finansal araçlar ve sözleşme varlıkları
Şirket aşağıda belirtilenler için beklenen kredi zararları için zarar karşılığı muhasebeleştirmektedir:
•

itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar;

•

GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları.

Şirket aşağıdaki belirtilen, 12 aylık beklenen kredi zararı (“BKZ”) olarak ölçülen kalemler hariç olmak
üzere, zarar karşılığını ömür boyu BKZ'lere eşit olan tutar üzerinde ölçer:
•

Raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğu belirlenen borçlanma araçları ve

•

Diğer borçlanma araçları ve ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal aracın
beklenen ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadığı banka bakiyeleri.

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

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

Ömür boyu BKZ’lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm temerrüt
durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır.
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(j)
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(i)

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

borçlunun ya da ihraççının önemli finansal zorluğa düşmesi;
borçlunun temerrüdü veya finansal aracın vadesinin 90 gün geçmiş olması gibi sözleşme ihlali;
Şirket’in aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir kredinin ya da avansın yeniden
yapılandırılmasını
borçlunun iflas etme veya finansal yeniden yapılanmaya ihtimalinin olması, veya
finansal zorluklar nedeniyle menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması.

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

Türev olmayan finansal varlıklar (devamı)
Finansal olmayan varlıklar
Şirket, her bir raporlama tarihinde, herhangi bir değer düşüklüğü belirtisi olup olmadığını belirlemek için
stoklar ve ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan finansal olmayan varlıkların için defter değerlerini
gözden geçirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Değer düşüklüğü testi için, ayrı ayrı test edilemeyen varlıklar, gruplanmak suretiyle, diğer varlıklar ve
varlık gruplarından bağımsız olarak sürdürülebilir faaliyetlerden nakit girişi yaratan en küçük birimlere ya
da nakit yaratan birimlere (NYB) ayrılır.
Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarı, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile
kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, paranın zaman değeri ve varlığa veya NYB’ye özgü
risklerin mevcut piyasa değerlendirmelerini yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü
değerine indirilen tahmini gelecekteki nakit akışlarına dayanmaktadır.
Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olması durumunda, söz
konusu varlığın veya NYB’nin defter değeri geri kazanılabilir tutarına indirgenir. Değer düşüklüğü zararları
kar veya zararda muhasebeleştirilir.
NYB’deki diğer varlıkların defter değerleri oranında azaltılarak dağıtılır. Diğer varlıklar için değer
düşüklüğü zararı, ancak değer düşüklüğünün tespit edilmemesi durumunda, değer düşüklüğü veya itfa
payları düşüldükten sonra, varlığın defter değerinin, belirlenmiş olan defter değerinin üzerine çıkmaması
durumunda tersine çevrilir.

(k)

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

(l)

Kiralama işlemleri
Şirket, kolaylaştırılmış geriye dönük yaklaşımı kullanarak TFRS 16'yı uygulamış ve bu nedenle
karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemiştir. Dolayısıyla; TMS 17 ve TFRS Yorum 4’e göre
sunulmaya devam etmiştir. TMS 17 ve TFRS Yorum 4 kapsamındaki muhasebe politikalarının detayları
ise ayrı ayrı açıklanmıştır.
1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olan muhasebe politikaları
Şirket, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını 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, bir kiralama sözleşmesidir ya
da bir kiralama işlemi içerir. Bir sözleşmenin tanımlanmış bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını
sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için Grup, TFRS 16’daki kiralama tanımını kullanmaktadır. Bu
politika 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında yapılmış olan sözleşmelere uygulanır.

(i)

Kiracı olarak
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya kiralama bileşeni içeren sözleşmede değişiklik yapıldığı tarihte,
Şirket, kiralama bileşeninin nispi tek başına fiyatını ve kiralama niteliği taşımayan bileşenlerin toplam tek
başına fiyatını esas alarak her bir kiralama bileşenine dağıtmaktadır.
Şirket, kiralama niteliği taşımayan bileşenleri kiralama bileşenlerinden ayırmamayı, bunun yerine her bir
kiralama bileşenini ve onunla ilişkili kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama bileşeni olarak
muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir.
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(l)

Kiralama işlemleri (devamı)

(i)

Kiracı olarak (devamı)
Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına kullanım hakkı varlığı ve kira yükümlülüğü
yansıtmıştır. Kullanım hakkı varlığının maliyeti yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, kiralamanın fiilen
başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama teşviklerinin
düşülmesiyle elde edilen tutar ile tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ve varlığın sökülmesi ve
taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore edilmesiyle ya da dayanak varlığın kiralamanın hüküm ve
koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili olarak ileride katlanılması
öngörülen tahmini maliyetlerden oluşmaktadır.
Kiralama işleminin, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresi sonunda kiracıya devretmesi veya
kullanım hakkı varlığı maliyetinin, kiracının bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi
durumunda, kullanım hakkı varlığı kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı ömrünün
sonuna kadar amortismana tabi tutulur. Diğer durumlarda kullanım hakkı varlığı, kiralamanın fiilen
başladığı tarihten başlamak üzere, söz konusu varlığın yararlı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına
göre amortismana tabi tutulur. Ek olarak, kullanım hakkı varlığının değeri periyodik olarak varsa değer
düşüklüğü zararları da düşülmek suretiyle azaltılır ve kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçümü
doğrultusunda düzeltilir.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü
değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi
durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in
alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır.
Şirket, alternatif borçlanma faiz oranını, çeşitli dış finansman kaynaklarından kullanacağı borçlar için
ödeyeceği faiz oranlarını dikkate alarak belirlemektedir ve kira şartlarını ve kiralanan varlığın türünü
yansıtacak şekilde bazı düzeltmeler yapmaktadır.
Kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
–

Sabit ödemeler (özü itibarıyla sabit ödemeler dâhil);

–
İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks
veya orana bağlı değişken kira ödemeleri;
–

Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen tutarlar;

–
Satın alma opsiyonunun kullanılacağından makul ölçüde emin olunması durumunda bu opsiyonun
kullanım fiyatı ve kiralama süresinin Şirket’in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını
göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri
Kira yükümlülüğü, kira ödemelerinin bir iskonto oranı ile indirgenmesiyle ölçülür. Gelecekteki kira
ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen bir değişiklik sonucunda
bu ödemelerde bir değişiklik olması ve kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda
bir değişiklik olması durumlarında Şirket yenileme, sonlandırma ve satın alma opsiyonlarını değerlendirir.
Kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmesi durumunda, yeni bulunan borç tutarına göre kullanım hakkı
varlığında bir düzeltme olarak finansal tablolara yansıtılır. Ancak, kullanım hakkı varlığının defter
değerinin sıfıra inmiş olması ve kira yükümlülüğünün ölçümünde daha fazla azalmanın mevcut olması
durumunda, kalan yeniden ölçüm tutarı kâr veya zarara yansıtılır.
Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılamayan kullanım hakkı varlıklarını maddi duran varlıklar
içerisinde ve kira yükümlülüklerini “Kredi ve Borçlar ” içerisinde olacak şekilde finansal durum
tablosunda sunmaktadır.
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(l)

Kiralama işlemleri (devamı)

(i)

Kiracı olarak (devamı)
Kısa süreli kiralamalar ve düşük değerli kiralamalar
Şirket, kiralama süresi 12 ay veya daha az olan kısa süreli makine kiralamaları dahil olmak üzere düşük
değerli varlıkların kiralamaları için kullanım hakkı varlıklarını ve kiralama borçlarını finansal tablolarına
yansıtmamayı tercih etmiştir. Şirket, bu kiralamalarla ilişkili kira ödemelerini, kiralama süresi boyunca
doğrusal olarak gider olarak finansal tablolara yansıtmıştır.
1 Ocak 2019’dan önce geçerli olan muhasebe politikası
1 Ocak 2019 tarihinden önce yapılan sözleşmelerin kiralama işlemi içerip içermediğinin belirlemesini,
Şirket, aşağıdakileri değerlendirerek karar vermektedir:
–

Anlaşmanın gerçekleşmesinin özel bir varlığın veya varlıkların (ilgili varlık) kullanımına bağlı
olup olmadığına ve

–

Anlaşmanın ilgili varlığın kullanım hakkını devredip devretmediği. Aşağıdaki koşullardan
herhangi birinin karşılanması durumunda varlığın kullanımının kontrol hakkının devredildiği kabul
edilir:
-

-

i.

Satın alanın varlıktan elde edilen ürünün veya faydaların önemsiz sayılamayacak bir kısmını elde
ederken veya kontrol ederken; varlığı kullanma veya belirlediği bir şekilde varlığı başkasına
kullandırtma kapasitesine veya hakkına sahip olması.
Satın alanın varlığın ürününün veya faydaların önemsiz sayılamayacak bir kısmını elde ederken
veya kontrol ederken; varlığa fiziki erişimi kontrol etme kapasitesine veya hakkına sahip olması
Gerçeklerin ve koşulların, sözleşme süresince satın alan dışındaki bir ya da birden fazla tarafın
varlık vasıtasıyla üretilen veya ortaya çıkarılan ürün veya faydaların önemsiz sayılamayacak bir
kısmını almasının uzak bir ihtimal olduğunu ve satın alanın ürün için ödeyeceği fiyatın ne anlaşma
kapsamında ürünün sabit birim fiyatı olduğunu ne de ürünün teslim tarihindeki cari piyasa fiyatına
eşdeğer olduğunu göstermesi durumunda.

Kiracı olarak
Karşılaştırmalı dönemde, Şirket, kiracı olarak bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve
yararların tamamının devredildiği kiralamaları, finansal kiralama olarak sınıflandırmıştır. Bu durumda,
kiralanan varlığın kiralama sözleşmesinin başı itibariyle, gerçeğe uygun değer ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden muhasebeleştirir. Asgari kira ödemeleri, koşullu
kiralar hariç olmak üzere, kiralama süresi boyunca yapması gereken ödemelerdir. İlk muhasebeleştirme
sonrası varlıklar, ilgili varlığa uygulanan muhasebe politikasına uygun olarak muhasebeleştirilir.
Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği
kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır ve finansal durum tablosunda muhasebeleştirilmez.
Faaliyet kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri doğrusal olarak kiralama süresi boyunca kar veya
zarar tablosunda gider olarak muhasebeleştirilir. Alınan kira teşvikleri, kiralama süresi boyunca toplam kira
giderinin ayrılmaz bir parçası olarak muhasebeleştirilir.
Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği
kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır ve finansal durum tablosunda muhasebeleştirilmez.
Faaliyet kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri doğrusal olarak kiralama süresi boyunca kar veya
zarar tablosunda gider olarak muhasebeleştirilir. Alınan kira teşvikleri, kiralama süresi boyunca toplam kira
giderinin ayrılmaz bir parçası olarak muhasebeleştirilir.
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(m)

Sermaye
Adi hisse senetleri
Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri ilgili özkaynak kaleminden indirim olarak
muhasebeleştirilir. Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan dağıtımlara ve özkaynak
işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetlerine ilişkin gelir vergileri, TMS 12 Gelir Vergileri uyarınca
muhasebeleştirilir.

(n)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler
Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin
verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir.
Güncellenen Kavramsal Çerçeve (2018 sürümü)
Güncellenen Kavramsal Çerçeve KGK tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Kavramsal
Çerçeve; KGK’ya yeni TFRS’leri geliştirirken rehberlik sağlayacak olan temel çerçeveyi ortaya
koymaktadır. Kavramsal Çerçeve; standartların kavramsal olarak tutarlı olmasını ve benzer işlemlerin aynı
şekilde ele alınmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve böylece yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren
diğer taraflar için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Kavramsal Çerçeve, şirketlere, belirli bir işlem için
herhangi bir TFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikaları geliştirmelerine ve daha
geniş bir biçimde, paydaşların bu standartları anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olmaktadır.
Güncellenen Kavramsal Çerçeve ise önceki versiyonundan daha kapsamlı olup, KGK ’ya standartların
oluşturulmasında gerekli olan tüm araçların sağlanmasını amaçlamaktadır. Güncellenen Kavramsal
Çerçeve
finansal
raporlamanın
amacından
başlayarak
sunum
ve
açıklamalara
kadar standart oluşturulmasının tüm yönlerini kapsamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve, belirli bir
işlem için herhangi bir TFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikalarını geliştirmek
için Kavramsal Çerçeve'yi kullanan şirketler için, erken uygulamaya izin verilmekle birlikte, 1 Ocak 2020
tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır.
TMS 1 ve TMS 8'deki Değişiklikler - Önemli Tanımı
KGK tarafından 7 Haziran 2019’da “önemli tanımı” değişikliği yayımlanmıştır (TMS 1 ve TMS 8’de
yapılan değişiklikler). Değişiklikler, “önemli” tanımının netleştirilmesinde, önemlilik eşiğinin
belirlenmesinde ve önemlilik kavramının TFRS’ler açısından uygulanmasında tutarlılığın arttırılmasına
yardımcı olmak için rehberlik sağlamaktadır. Yenilenen önemli tanımına “bilgilerin gizlenmesi” ifadesi
eklenmiş ve bu ifadenin bilgilerin verilmemesi ve yanlış verilmesi ile benzer sonuçlara sebep olabileceği
belirtilmiştir. Ayrıca bu değişiklikle birlikte önemli tanımında kullanılan terminoloji, Finansal
Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (2018 Sürümü) kullanılan terminoloji ile uyumlu hale
getirilmiştir.TMS 1 ve TMS 8'deki Değişiklikler‘in yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında
başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.
TMS 1 ve TMS 8’deki değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisinin olması beklenmemektedir.
TFRS 3 İşletme Birleşmelerinde Değişiklikler - İşletme Tanımı
Bir işlemin bir varlık edinimi mi yoksa bir işletme edinimi ile mi sonuçlanacağının belirlenmesinde
güçlüklerle karşılaşılmakta olup, uzun zamandır önemli bir mesleki yargı konusu olmuştur. UMSK, bu
konuyu netleştirmek üzere; şirketlerin edindiği faaliyet ve varlıkların bir işletme mi yoksa yalnızca bir
varlık grubu mu olduğuna karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla “işletme” tanımını değiştirmek
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(n)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler (devamı)
Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı)
TFRS 3 İşletme Birleşmelerinde Değişiklikler - İşletme Tanımı (devamı)
amacıyla UFRS 3 İşletme Birleşmelerinde değişiklik yapmıştır. KGK tarafından da 21 Mayıs 2019’da
İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikle; bir işletmenin
girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek, sürecin asli olmasının yanı sıra süreç ve girdilerin
birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması gerektiği hususlarına açıklık getirilmiştir.
Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler tanımına odaklanarak işletme
tanımı sadeleştirilmiştir. Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu edindiğine karar verme
sürecini kolaylaştırmak için uygulaması isteğe bağlı olan bir konsantrasyon testi eklenmiştir. Bu uygulama,
varlıkların gerçeğe uygun değerinin büyük bir kısmının tek bir tanımlanabilir varlığa veya benzer
tanımlanabilir varlıklar grubuna yoğunlaştırılması durumunda bir varlık edinilmesine yol açan
basitleştirilmiş bir değerlendirmedir. Finansal tablo hazırlayıcıları konsantrasyon testini uygulamayı
seçmezlerse veya test başarısız olması durumunda yapılacak değerlendirme önemli bir sürecin varlığına
odaklanır. TFRS 3'deki değişikliklerin 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama
dönemlerinde elde edilen işletmeler için geçerli olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.
TFRS 3’deki değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de Yapılan Değişiklikler
UMSK tarafından Eylül 2019'da yayınlanan UFRS 9, UMS 39 ve UFRS 7'yi değiştiren Gösterge Faiz Oranı
Reformu, KGK tarafından da 14 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak TFRS 9’a bölüm 6.8 eklenmiş ve
7.2.26 paragrafı değiştirilmiştir. UMSK, uluslararası gösterge faiz oranlarının değiştirilmesinden önce ve
sonra ele alınacak hususları ayrı olarak belirlemiş ve bunları değişiklik öncesi ve değişikliğe ilişkin hususlar
olarak sınıflandırmıştır:
•
değişiklik öncesi hususlar — reformdan önceki dönemde finansal raporlamayı etkileyen konular
ve
•
değişikliğe ilişkin hususlar — mevcut bir faiz oranı göstergesi yeniden düzenlendiğinde veya
değiştirildiğinde finansal raporlamayı etkileyebilecek konular.
UMSK, değişiklik öncesi konuların daha öncelikli olduğunu düşünerek projenin ilk aşamasındaki aşağıdaki
riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini daha önce ele almaya karar vermiştir:
•

İşlemlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmasına ilişkin hüküm,

•

İleriye yönelik değerlendirmeler,

•

Geriye dönük değerlendirmeler ve

•

Ayrı olarak tanımlanabilir risk bileşenleridir.

Riskten korunma muhasebesine ilişkin diğer hükümlerde bir değişiklik olmamıştır. Şirket, yukarıda
belirtilen istisnaları, Gösterge Faiz Oranı Reformundan doğrudan etkilenen tüm korunma ilişkilerine
uygulayacaktır.
Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri
olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.
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(o)

KGK tarafından yayımlanan ilke kararları
KGK, finansal tablolarını TFRS’ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar
aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini,
doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve
denetimini kolaylaştırmak amacıyla TFRS’de bir düzenleme yapılıncaya kadar aşağıdaki konulara ilişkin
Kurul İlke Kararlarını yayımlamıştır.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak
ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve
uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile
konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i)
Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii)
İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip
olması durumu
iii)
İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir
yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2018-1 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
TFRS 3 Işletme Birleşmelerine göre “Birleşen tüm teşebbüs ya da işletmelerin işletme birleşmesinin
öncesinde ve sonrasında aynı kişi veya kişiler tarafından kontrol edildiği ve bu kontrolün geçici olmadığı
bir işletme birleşmesi” şeklinde tanımlanmış olup, TFRS 3’te bu birleşmelerin muhasebeleştirilmesine
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin
muhasebeleştirilmesinde esas alınmak üzere yayımlanan İlke Kararında, i) ortak kontrole tabi işletme
birleşmelerinin hakların birleştirilmesi yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal
tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak
kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların
düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak
sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Yönetim finansal tabloları hazırlarken Şirket’in muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan
varlıkların, yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin miktarlarını etkileyen muhakeme, tahmin ve
varsayımlarda bulunmuştur. Gerçek miktarlar tahmini miktarlardan değişiklik gösterebilir.
Tahminler ve ilgili varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Tahminlerde yapılan değişiklikler
ileriye dönük olarak muhasebeleştirilmektedir.

27

İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Yılda Sona Eren Yıla Ait Finansal
Tablo Dipnot Açıklamaları

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

2

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (Devamı)

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Varsayımlar
Finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan muhasebe politikalarının uygulanan
mesleki kanaatlere ilişkin bilgileri aşağıda belirtilen dipnotlarda açıklanmıştır:
• Dipnot 2.3.1 – TFRS 16 Kiralamalar: Bir anlaşmanın kiralama işlemi içerip içermediği;
Varsayımlar ve tahminlere bağlı belirsizlikler
31 Aralık 2019 yıl sonu itibarıyla ilerideki hesap döneminde varlık ve yükümlülüklerin defter değerleri
üzerinde önemli bir düzeltme yapılması riskini içeren tahminler ve varsayımlarla ilgili belirsizliklere ait
bilgiler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır:
•
•
•
•

Dipnot 15 – Çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda planlarına bağlı yükümlülüklerin yeniden
ölçümü: Temel aktüeryal varsayımlar;
Dipnot 13-14 – Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri;
Dipnot 15 – Karşılıkların ve koşullu borçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi: kaynak
çıkışlarının büyüklüğü ve olasılığı hakkındaki temel varsayımlar; ve
Dipnot 30 – Finansal araçlar.

Gerçeğe uygun değerlerin ölçümü
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olup; aktif piyasanın bulunmadığı
durumlarda Grup’un erişiminin olduğu en avantajlı piyasayı ifade eder. Bir borcun gerçeğe uygun değeri
yerine getirmeme riskinin etkisini yansıtır.
Şirket’in çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Aktif bir piyasanın
bulunduğu durumda, Şirket finansal bir varlık ya da yükümlülük için gerçeğe uygun değeri ilgili varlık ya
da yükümlülüğün aktif piyasadaki kotasyon fiyatını kullanarak ölçer. Varlık veya yükümlülüğe ilişkin
işlemlerin, fiyatlandırma bilgisi sağlamaya yönelik yeterli sıklıkta ve hacimde sürekli gerçekleştiği piyasa
aktif olarak kabul edilir.
Aktif piyasada bir kotasyon fiyatı yoksa, Şirket ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye
çıkaran ve gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indiren değerleme teknikleri
kullanır. Seçilen değerleme tekniği, piyasa katılımcılarının bir işlemi fiyatlandırırken dikkate alacakları tüm
faktörleri içerir.
Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen bir varlık veya borcun bir teklif fiyatı ve alış fiyatı varsa, Şirket varlık ve
uzun pozisyonları teklif fiyatından, yükümlülükleri ve kısa pozisyonları ise alış fiyatından ölçer.
İlk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değere ilişkin en iyi gösterge, gerçekleşen işlem fiyatıdır (diğer bir
ifadeyle, alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeridir). Şirket, ilk muhasebeleştirmede gerçeğe
uygun değerin işlem fiyatından farklı olduğunu tespit ederse ve gerçeğe uygun değer, aynı varlık veya
yükümlülük için aktif bir piyasadaki kotasyon fiyatıyla veya gözlemlenemeyen girdilerin kullanıldığı bir
değerleme tekniğine dayanılarak kanıtlanmazsa, ölçümle ilgili olarak önemsiz olması durumunda, finansal
araç ilk ölçümünde gerçeğe uygun değerden ölçülür ve gerçeğe uygun değer ile işlem fiyatı arasındaki farkı
ertelemek üzere düzeltilir. İlk muhasebeleştirmeyi müteakip, finansal aracın ömrü boyunca uygun bir
temelde kar veya zararda muhasebeleştirilir. Ancak, kar veya zararda muhasebeleştirme, değerlemenin
tamamen gözlemlenebilir piyasa verileri tarafından desteklendiği sürece veya işlemin kapatıldığı zamana
kadar devam eder.
Şirket düzenli olarak gözlemlenemeyen verileri ve değerlendirme düzeltmelerini gözden geçirmektedir.
Şayet üçüncü taraf bilgileri, örneğin aracı kote edilmiş fiyatları veya fiyatlandırma servisleri, gerçeğe uygun
değeri ölçmek için kullanıldıysa değerlendirme takımı üçüncü taraflardan elde edilen bilgiyi değerlendirme
sonuçlarının TFRS’nin gerekliliklerine, gerçeğe uygun değerlemelerin gerçeğe uygun değerleme
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Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (Devamı)

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Gerçeğe uygun değerlerin ölçümü (devamı)
hiyerarşisinde hangi seviyede sınıflandırılması gerektiği de dahil olmak üzere, uyumu sonucunu
desteklemek için gözden geçirir.
Bir varlığın veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini ölçerken Şirket pazarda gözlemlenebilir bilgileri
kullanır. Gerçeğe uygun değerlemeler aşağıda belirtilen değerleme tekniklerinde kullanılan bilgilere
dayanarak belirlenen gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisindeki değişik seviyelere sınıflanmaktadır:
•
•
•

Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatla;
Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle)
gözlemlenebilir nitelikteki veriler; ve
Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).

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

3

Dipnot 30 – Finansal araçlar

Bölümlere göre raporlama
Şirket Türkiye’de ve sadece izolasyon malzemeleri alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini
bölümlere göre raporlamamıştır.

29

İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Yılda Sona Eren Yıla Ait Finansal
Tablo Dipnot Açıklamaları

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

4

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
2019
12.845.669
201.684
12.643.985
23.134.173
1.164.325
37.144.167

Banka
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat
Bloke tutarlar (*)
Tahsildeki çekler (**)

2018
2.398.668
77.206
2.321.462
20.854.027
92.200
23.344.895

(*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri üzerinde 23.134.173 TL blokaj bulunmaktadır
(2018: 20.854.027 TL). Blokeli tutarların 2.594.802 TL tutarındaki kısmı Doğrudan Borçlanma Sistemi
(“DBS”)’nden oluşmaktadır (2018: 1.786.264 TL). Şirket, 17 Mart 2010 tarihinden itibaren alacaklarının
tahsilinde farklı bir teminatlandırma sağlayan, DBS’ye geçmiştir. Bu işlem yolu ile anlaşmalı olduğu
bankalar Şirket yerine, Şirket’in bayilerine kredi limiti belirlemekte, tahsilatı önce banka yapmakta ve
tahsil edilen tutarları Şirket hesabına transfer etmeden önce bir gün süre ile bloke hesabında
bekletmektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla blokeli tutarların 20.539.371 TL tutarındaki kısmı vadesi
3 aydan kısa olan kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır (2018: 19.067.763 TL).
(**) Tahsildeki çekler; vadeleri 31 Aralık 2019 ve öncesine ait olan, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla
valörden dolayı tahsilatı yapılmamış ve bankalardan Şirket hesaplarına geçmeyen çeklerdir.
31 Aralık tarihleri itibarıyla vadeli ve vadesiz mevduatın para birimi bazında detayı aşağıdaki gibidir:

TL
USD
Avro

Vadeli mevduat
2019
2018
7.202.009
2.321.462
4.800.221
-641.755
-12.643.985
2.321.462

Vadesiz mevduat
2019
160.586
-41.098
201.684

2018
47.482
29.724
-77.206

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduat detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz cinsi
TL
USD
Avro
31 Aralık 2019

Faiz oranı %
10
0,25
0,20

Vade tarihi
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020

Orijinal Bakiye
7.202.009
808.091
96.496

TL karşılığı
7.202.009
4.800.221
641.755
12.643.985

Şirket’in finansal varlıkları ve yükümlülükleri için kur, faiz oranı riskleri ve duyarlılık analizleri Dipnot
31’de açıklanmıştır.
Nakit akış tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile
tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi üç ay ve daha kısa
olan yatırımları içermektedir.
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki
gibidir:
2019
37.144.167
(23.134.173)
(2.009)
14.007.985

Nakit ve nakit benzerleri
Eksi: Bloke tutarlar
Eksi: Faiz tahakkukları

30

2018
23.344.895
(20.854.027)
(1.462)
2.489.406

İzocam
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Yılda Sona Eren Yıla Ait Finansal
Tablo Dipnot Açıklamaları

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

5

Finansal borçlanmalar
31 Aralık tarihleri itibarıyla finansal borçlanmalar aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri (*)
Uzun vadeli finansal kiralamaların kısa vadeli kısımları
Kısa vadeli finansal borçlanmalar

2019
71.490.840
5.931.044
77.421.884

2018
51.312.500
1.492.901
52.805.401

Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Uzun vadeli finansal borçlanmalar
Toplam finansal borçlanmalar

4.582.107
4.582.107
82.003.991

4.104.643
4.104.643
56.910.044

(*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kredilerin tamamının orjinal para birimi TL olup, faizli kredilerin
efektif faiz oranı ortalama olarak yüzde 15,50’dir. (2018: yüzde 25).
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akış hareketi
aşağıdaki gibidir:

Finansal borçlanmalar

1 Ocak 2019
51.312.500
51.312.500

Nakit işlemler
18.687.500
18.687.500

Nakit olmayan
işlemler
1.490.840
1.490.840

31 Aralık 2019
71.490.840
71.490.840

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akış hareketi
aşağıdaki gibidir:

Finansal borçlanmalar

1 Ocak 2018
49.866.593
49.866.593

Nakit işlemler
133.407
133.407

Nakit olmayan
işlemler
1.312.500
1.312.500

31 Aralık 2018
51.312.500
51.312.500

31 Aralık 2019 tarihi itibari ile finansal kiralamalarının detayı aşağıdaki gibidir:
Bir yıldan kısa
Bir ile üç yıl arası

Asgari kiralama ödemeleri
2.894.162
2.422.360
5.316.522

Faiz
(919.025)
(292.854)
(1.211.879)

Anapara
1.975.137
2.129.506
4.104.643

31 Aralık 2018 tarihi itibari ile finansal kiralamalarının detayı aşağıdaki gibidir:
Bir yıldan kısa
Bir ile üç yıl arası

6

Asgari kiralama ödemeleri
2.894.163
5.316.522
8.210.685

Faiz
(1.401.262)
(1.211.879)
(2.613.141)

Anapara
1.492.901
4.104.643
5.597.544

Türev araçlar
31 Aralık tarihi itibarıyla elde tutulan türev finansal araçların net kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:
Yabancı para cinsinden türevler
Forward işlemleri

Varlık
936.395

2019
Yükümlülük
--

Varlık

2018
Yükümlülük
-1.623.295

31 Aralık 2019 itibarıyla nette borç durumunda olan (gerçeğe uygun değeri pozitif olan) tüm türev
finansal araçlar türev finansal varlıklar olarak raporlanmıştır.
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İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
Saint-Gobain Egypt Trade LLC (*)
Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
(“Saint-Gobain Weber”) (*)
Saint-Gobain Construction Products Albania Shpk (*)
Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“SaintGobain Rigips “) (*)
Saint-Gobain Adfors CZ S.R.O. (*)
Saint-Gobain Construction Products Romania (*)
Saint-Gobain Isover SA (*)
Saint Gobain İnovatif Malzemeleri ve Aşındırıcı Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (“Saint Gobain İnovatif”) (*)
Kuwait Insulating Material Mfg Co. (*)

2019
788.779

2018
--

416.482
148.034

210.105
--

117.648
108.937
50.954
19.621

19.925
95.337
-110.377

2.116
-1.652.571

1.335
175.411
612.490

(*) İzocam Holding’in ortaklarının grup şirketleridir.
Şirket’in ilişkili taraflardan ticari alacakları ve ilişkili taraflara yapılan hizmet satışları taşyünü,
foamboard, kauçuk ve camyünü satışlarından ve kira bedeli ve ortak kullanım giderlerinin yansıtılmasına
ilişkin gelirlerinden oluşmaktadır.
İlişkili taraflara ticari borçlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:
2019
1.493.228
143.107
244.478
164.942
2.045.755

Saint-Gobain Isover SA (*)
Saint-Gobain Seva AG (*)
Saint-Gobain Adfors CZ Glass Mat S.R.O.(*)
Grunzweig Hartman AG (*)

2018
788.841
630.661
630.598
192.084
2.242.184

(*) İzocam Holding’in ortaklarının grup şirketleridir.
İlişkili taraflara yapılan mal ve hizmet satışları
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait ilişkili taraflara yapılan önemli mal ve hizmet satışları aşağıdaki
gibidir:

Saint-Gobain Weber (*)
Saint-Gobain Egypt Trade LLC (*)
Saint-Gobain Construction Products Albania Shpk (*)
Saint-Gobain Adfors CZ Glass Mat S.R.O. (*)
Kuwait Insulating Material Mfg. Co. (*)
Saint-Gobain Rigips (*)
Saint-Gobain Isover Iberica S.L. (*)
SG Construction Products Romania Srl Business Unit (*)
Saint Gobain Construction Products Romania Bu Isover (*)
Saint Gobain Service Rh France (*)
Saint Gobain İnovatif (*)
Saint-Gobain Isover SA (*)
Saint Gobain Seva (*)

(*) İzocam Holding’in ortaklarının grup şirketleridir.
32

1 Ocak–
31 Aralık 2019
1.850.466
788.779
713.293
564.702
483.656
331.902
46.945
38.138
12.816
9.357
2.264
--4.842.318

1 Ocak–
31 Aralık 2018
2.367.127
-442.614
415.188
321.945
221.645
38.233
---6.478
416.920
92.041
4.322.191
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İlişkili taraf açıklamaları (Devamı)
İlişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait ilişkili taraflardan yapılan önemli mal ve hizmet alımları aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak–
1 Ocak–
31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
Saint Gobain Seva AG (*)
3.340.810
4.895.305
Saint Gobain Adfors CZ Glass Mat S.R.O. (*)
2.025.702
2.294.229
Grunzweig Hartman AG (*)
1.207.646
1.450.602
Saint-Gobain Egypt Trade LLC
788.779
-Saint Gobain İsover SA (*)
546.833
3.578.404
Saint-Gobain Rigips (*)
262.738
559.873
Saint-Gobain Weber (*)
252.964
121.180
SG Construction Products Romania Srl Business Unit (*)
38.138
-Saint Gobain Recherche (*)
17.415
40.252
Saint Gobain Service Rh France (*)
9.357
-Saint Gobain Glass Italia S.P.A (*)
3.800
-Saint Gobain Construction Products (*)
-141.497
Saint Gobain İnovatif(*)
-5.500
8.494.182
13.086.842
(*) İzocam Holding’in ortaklarının grup şirketleridir.
Şirket’in ilişkili taraflara ticari borçları ve ilişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları camtülü, alçı
plaka ve elyaf makina alımlarından ve lisans bedeli giderlerinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 13.921 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderler ilişkili taraflara yapılan
peşin ödenmiş giderlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2018: 11.783 TL).
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli faydalar
(Ücretler, ikramiyeler, lojman, araba, sosyal güvenlik, sağlık
sigortası, izin v.b. ödemeler)
Uzun vadeli faydalar
(Kıdem tazminatı karşılık giderleri, izin karşılıklarının uzun
vadeli kısımları, uzun vadeli ikramiye planları v.b.)
Toplam

33

1 Ocak–
31 Aralık 2019

1 Ocak–
31 Aralık 2018

5.847.686

5.766.841

696.915
6.544.601

1.003.090
6.769.931
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Ticari alacak ve borçlar
Ticari alacaklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
2019
91.654.808
28.485.505
3.107.191
(3.107.191)
120.140.313

Ticari alacaklar
Vadeli çekler
Şüpheli ticari alacaklar
Eksi: Şüpheli ticari alacak karşılığı

2018
105.420.533
16.136.447
2.107.741
(2.107.741)
121.556.980

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 1.652.571 TL tutarındaki (2018: 612.490 TL) ticari alacak ilişkili
taraflardan ticari alacak olup, 7 numaralı dipnotta detaylı sunumu yapılmıştır.
Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliği ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişiklik
göstermekle birlikte ortalama 79 gündür (2018: 85 gün).
Şirket’in kısa vadeli ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar
Not 31’de açıklanmıştır.
31 Aralık tarihleri itibarıyla vadeli çeklerin bilanço tarihinden sonraki vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
2019
5.281.552
10.152.293
6.342.347
6.709.313
28.485.505

0 -30 gün
31 -60 gün
61 -90 gün
91 gün ve üzeri

2018
4.597.053
4.476.221
2.803.903
4.259.270
16.136.447

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait şüpheli ticari alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2019
2018
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
2.107.741
1.816.440
TFRS 9’un ilk uygulamasına ilişkin düzeltme (*)
-111.691
TFRS 9 kapsamında dönem içinde ayrılan / (iptal edilen)
52.086
111.658
karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
947.364
190.702
Dönem içinde tahsil edilen/ silinen şüpheli alacaklar
-(122.750)
Dönem sonu
3.107.191
2.107.741
(*) Şirket 1 Ocak 2018 tarihinde TFRS 9 ’u uygulamıştır, seçilen geçiş yöntemine göre karşılaştırmalı
bakiyeler yeniden düzenlenmemiştir.
Ticari borçlar
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari borçlar 85.008.080 TL olup (2018: 84.340.723 TL) çeşitli
tedarikçilere olan borçlardan oluşmaktadır ve ortalama ödeme vadeleri 90 gündür (2018: 79 gün).
31 Aralık tarihi itibarıyla 2.045.755 TL (2018: 2.242.184 TL) tutarındaki ticari borçlar ilişkili taraflara
ticari borçlar olup, 7 numaralı dipnotta detaylı sunumu yapılmıştır.
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Diğer alacak ve borçlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla uzun vadeli diğer alacak toplamı 4.663 TL olup (31 Aralık 2018: 6.063
TL) verilen depozitolardan oluşmaktadır.
Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli diğer borç bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 5.292 TL).
Uzun vadeli borçlar
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla uzun vadeli diğer borçlar 16.972 TL olup alınan depozito ve teminatlardan
oluşmaktadır (31 Aralık 2018: 16.972).

10

Stoklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki gibidir:
2019
36.706.511
16.182.409
51.704
(799.077)
52.141.547

Hammadde ve malzeme
Mamuller
Ticari mamuller
Stok değer düşüklüğü (-)

2018
44.053.389
24.298.137
240.070
-68.591.596

Stoklar maliyet değerleri üzerinden izlenmektedir. 31 Aralık tarihleri itibarıyla stokların maliyet
değerlerinin net gerçekleşebilir değerlerin altında olması sebebiyle, stoklar üzerinde 799.077 TL değer
düşüklüğü karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2019 tarihi itibari ile stoklar üzerinde 66.123.161 TL değerinde sigorta bulunmaktadır (31
Aralık 2018: 66.123.161 TL).

11

Peşin ödenmiş giderler
31 Aralık tarihleri itibarıyla kısa vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:
2019
1.821.121
712.455
2.533.576

Verilen stok avansları
Peşin ödenmiş giderler (*)

2018
2.738.043
1.019.283
3.757.326

(*) 31 Aralık tarihi itibarıyla peşin ödenmiş giderler sigorta ve yazılım bedeli giderlerinden oluşmaktadır.
31 Aralık tarihleri itibarıyla uzun vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:
2019
---

Verilen sabit kıymet avansları (*)

2018
1.516.413
1.516.413

(*) 2019 yılı içerisinde taşyünü fırın revizyonunun tamamlanması ile birlikte verilen sabit kıymet
avansları bakiyesi sıfırlanmıştır.

12

Ertelenmiş gelirler
31 Aralık tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:
2019
19.043.850
19.043.850

Alınan sipariş avansları
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Maddi duran varlıklar
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2019

Girişler

Çıkışlar

Transferler

31 Aralık 2019

Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Kullanım hakkı olan varlıklar
Özel maliyetler

5.991.310
6.145.673
63.331.922
256.351.568
6.172.540
10.608.688
-2.982.323

--32.161
80.280
105.102
676.237
6.190.047
--

---(9.008.284)
(52.073)
(1.152.647)
-(1.477)

-489.428
1.638.509
30.098.185
-773.984
---

5.991.310
6.635.101
65.002.592
277.521.749
6.225.569
10.906.262
6.190.047
2.980.846

Yapılmakta olan yatırımlar (*)
Toplam maliyet

18.890.947
370.474.971

20.912.401
27.996.228

(931.176)
(11.145.657)

(33.000.106)
--

5.872.066
387.325.542

(3.745.118)
(25.547.743)
(189.772.547)
(104.942)
(8.193.820)
-(915.137)

(271.809)
(1.487.101)
(14.670.375)
(1.269.283)
(864.856)
(2.125.672)
(299.030)

--8.939.450
2.169
1.084.659
-1.445

--------

(4.016.927)
(27.034.844)
(195.503.472)
(1.372.056)
(7.974.017)
(2.125.672)
(1.212.722)

(228.279.307)
142.195.664

(20.988.126)

10.027.723

--

(239.239.710)
148.085.832

Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Kullanım hakkı olan varlıklar
Özel maliyetler
Toplam birikmiş
amortisman
Net defter değeri

(*) 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yılda yapılmakta olan yatırımlar başlıca taşyünü fırın revizyonu
yatırımından oluşmaktadır. Taşyünü fırın revizyonu 2019 yılı içerisinde tamamlanarak aktifleştirilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren ara yıla ait amortisman giderlerinin 16.563.821 TL’si (31 Aralık 2018:
13.552.823 TL) satılan malın maliyetine, 3.801.702 TL’si (31 Aralık 2018: 713.536 TL) genel yönetim
giderlerine ve 622.603 TL’si (31 Aralık 2018: 741.947 TL) stoklara dahil edilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in sahip olduğu tüm maddi duran varlıklar deprem, yangın, sel ve
benzeri afetlere karşın 551.553.155 TL tutarında sigortalıdır (2018: 551.801.218 TL).
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde herhangi bir ipotek veya rehin
gibi kısıtlamalar yoktur.
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Maddi duran varlıklar (Devamı)
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan
yatırımlar (*)
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam birikmiş
amortisman
Net defter değeri

14

1 Ocak 2018

Girişler

Çıkışlar

Transferler

31 Aralık 2018

5.991.310

--

--

--

5.991.310

5.601.344
63.274.372
244.930.521
-9.599.853
2.907.323

1.500
-1.756.842
6.171.438
722.175
75.000

--(705.363)
-(296.550)
--

542.829
57.550
10.369.568
1.102
583.210
--

6.145.673
63.331.922
256.351.568
6.172.540
10.608.688
2.982.323

5.631.885
337.936.608

24.945.033
33.671.988

(104.709)
(1.106.622)

(11.581.262)
(27.003)

18.890.947
370.474.971

(3.548.659)
(24.032.780)
(178.549.998)
-(7.483.252)
(619.562)

(196.459)
(1.514.963)
(11.927.234)
(104.942)
(969.133)
(295.575)

--704.685

(214.234.251)
123.702.357

(15.008.306)

258.565
--

-------

(3.745.118)
(25.547.743)
(189.772.547)
(104.942)
(8.193.820)
(915.137)

963.250

--

(228.279.307)
142.195.664

Maddi olmayan duran varlıklar
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Yazılım hakları
Toplam maliyet
İtfa payı giderleri
Yazılım hakları
Toplam itfa payı giderleri
Net defter değeri

1 Ocak 2019

Girişler

Çıkışlar

31 Aralık 2019

1.441.238
1.441.238

6.113
6.113

(131.174)
(131.174)

1.316.177
1.316.177

(1.180.025)
(1.180.025)
261.213

(174.828)
(174.828)

131.174
131.174

(1.223.679)
(1.223.679)
92.498

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 174.828 TL tutarındaki itfa gideri (2018: 237.242 TL) genel
yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in işletme içerisinde oluşturulmuş maddi olmayan duran
varlığı bulunmamaktadır.
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Maddi olmayan duran varlıklar (Devamı)
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Yazılım hakları
Geliştirme giderleri
Toplam maliyet
İtfa payı giderleri
Yazılım hakları
Toplam itfa payı giderleri
Net defter değeri

15

1 Ocak 2018

Girişler

Transferler

Çıkışlar

31 Aralık
2018

1.367.490
49.435
1.416.925

46.745
-46.745

27.003

-27.003

-(49.435)
(49.435)

1.441.238
-1.441.238

(942.783)
(942.783)
474.142

(237.242)
(237.242)

---

---

(1.180.025)
(1.180.025)
261.213

Karşılıklar
Kısa vadeli diğer karşılıklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:
2019
3.716.664
82.160
3.798.824

Gider karşılığı
Muhtelif gider karşılıkları

2018
4.048.809
103.485
4.152.294

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait diğer kısa vadeli karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Sendika gider karşılığı (*)
Ürün şikayeti gider karşılığı
Dava gider karşılığı (**)
Muhtelif gider karşılığı (***)

İlaveler
-1.152.000
258.030
-1.410.030

1 Ocak 2019
1.575.465
1.359.875
1.113.469
103.485
4.152.294

Ödenen/ iptal
edilen
(1.575.465)
-(166.710)
(21.325)
(1.763.500)

31 Aralık 2019
-2.511.875
1.204.789
82.160
3.798.824

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait diğer kısa vadeli karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Sendika gider karşılığı (*)
Ürün şikayeti gider karşılığı
Dava gider karşılığı (**)
Muhtelif gider karşılıkları (***)

İlaveler
1.575.465
1.359.875
284.469
3.702
3.223.511

1 Ocak 2018
--1.302.271
99.783
1.402.054

Ödenen/ iptal
edilen
--(473.271)
-(473.271)

31 Aralık 2018
1.575.465
1.359.875
1.113.469
103.485
4.152.294

(*) T.C Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, 18 Temmuz 2018
tarihindeki Kristal İş Sendikası’nın şirket bünyesinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunu
gösteren yetki belgesi alınmıştır. Sendika ile yapılan anlaşmaya göre geriye dönük olarak işçilere 1.575.465
TL tutarında Şubat 2019’da ödeme yapılmıştır.
(**) Dava gider karşılıkları işe iade ve işçi alacaklarına ilişkin karşılıklardan oluşmaktadır.
(***) Muhtelif gider karşılıkları DBS komisyon gider karşılıklarından oluşmaktadır.
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Karşılıklar (Devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar aşağıdaki gibidir:
2019
15.383.695
3.114.320
18.498.015

Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Toplam

2018
12.522.401
3.202.765
15.725.166

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket’te bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden,
erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda
58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999
tarihi itibarıyla değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri
vardır.
Bu ödemeler 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 6.380 TL’ye göre
(2018: 5.434 TL) çalışılan yıl başına emeklilik ya da fesih günündeki orana göre hesaplanır. Kıdem
tazminatı karşılığı cari bazda hesaplanır ve finansal tablolara yansıtılır. Karşılık Şirket’in çalışanlarının
emekliliklerinden kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. Hesaplama Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TFRS, Şirket’in yükümlülüklerini
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını
öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar
aşağıda belirtilmiştir.
Temel varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta, 31 Aralık tarihleri itibarıyla ilişikteki finansal tablolarda
yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2019 tarihindeki karşılık yıllık yüzde 7 enflasyon oranı ve yüzde
11,50 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 4,21 iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık
2018: yıllık yüzde 10 enflasyon oranı ve yüzde 15 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 4,55
iskonto oranı). Kıdem tazminatına ilişkin hakların çalışanların emekliliğinde ödeneceği planlanmıştır.
Buna bağlı olarak gelecekte ödenecek yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında emeklilik
süreleri dikkate alınmıştır.
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık 2019
12.522.401
1.715.490
1.927.012
(3.165.108)
2.383.900
15.383.695

Açılış bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Dönem içi ödemeler
Aktüeryal kayıp
31 Aralık bakiyesi
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Karşılıklar (Devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (devamı)
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kullanılmamış izin karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık 2019
3.202.765
1.366.273
(1.454.718)
3.114.320

Açılış bakiyesi
Dönem içerisindeki ilave karşılık
Dönem içinde kullanılan
31 Aralık bakiyesi

16

1 Ocak31 Aralık 2018
3.085.689
827.842
(710.766)
3.202.765

Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler
Şirket’in 31 Aralık tarihleri itibarıyla vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”) aşağıdaki
gibidir:
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler
D Diğer verilen TRİ'ler
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ'ler
Toplam

2019
18.783.134
---

2018
17.538.508

----

----

--

--

-18.783.134

-17.538.508

--

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vermiş olduğu TRİ’ler, bankalardan alınarak Gümrük
Dairelerine, mahkemelere, iç ve dış satıcılara verilen teminat mektubu ve teminat senetlerinden
oluşmaktadır.
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla
yüzde 0’dır (31 Aralık 2018: yüzde 0).
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Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
31 Aralık tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir:
2019
2018
Personel primleri (*)
1.008.647
1.702.275
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
1.385.670
1.151.034
Ödenecek vergi ve fonlar
1.380.610
1.768.786
Diğer
119.771
91.696
3.894.698
4.713.791
(*) Personel primleri içerisinde şirket çalışanlarına ödenecek yıllık prim tutarları bulunmaktadır ve bu
tutar İzocam Yönetim Kurulu’nca belirlenen performans kriterlerinin yerine getirilmesine bağlıdır. 2019
yılı ile ilgili tutar 2020 yılı Ocak ayı içerisinde ödenmiştir (2018 yılı ile ilgili tutar 2019 Ocak ayı
içerisinde ödenmiştir).

18

Diğer varlık ve yükümlülükler
Diğer dönen varlıklar
31 Aralık tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:
2019
11.355.715
267.595
899.959
303.819
12.827.088

Devreden Katma Değer Vergisi (“KDV”)
İhraç edilen mal KDV
İadesi istenen vergi ve fonlar
Diğer

2018
8.429.595
234.201
546.194
253.011
9.463.001

Diğer duran varlıklar
31 Aralık 2019 tarihi itibari ile Şirket’in 59.248 TL tutarında verilen depozito ve teminatı bulunmaktadır
(2018: 45.248 TL).
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
2019
Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV
445.445
Diğer
28.992
474.437
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653.863
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Özkaynaklar
Sermaye
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr (2018: 1 Kr) olan
2.453.414.335 adet (31 Aralık 2018: 2.453.414.335 adet) hisseden meydana gelmiştir. Farklı hisse
grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
2019
İzocam Holding
İzocam Holding (Halka açık kısım)
Diğer (Halka açık)

Sermaye düzeltme farkları

Hisse tutarı
24.220.165
-313.978
24.534.143
25.856.460
25.856.460

Ortaklık
payı %
98,72
0,00
1,28
100,00

2018
Hisse tutarı
15.004.304
8.320.173
1.209.666
24.534.143

Ortaklık
payı %
61,16
33,91
4,93
100,00

25.856.460
50.390.603

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 25.856.460 TL tutarındaki sermaye düzeltme farkları Şirket’in ödenmiş
sermaye tutarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan ve geçmiş yıllar zararına mahsup
edilmemiş veya sermayeye eklenmemiş sermaye düzeltme farklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2018:
25.856.460 TL).
Şirket, 6362 sayılı SPK’nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK 28 Eylül 1984
tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olup,
beheri 1 TL/Kuruş nominal değerde 6.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket ortakları tarafından taahhüt edilen ödenmemiş sermayesi
bulunmamaktadır.
İzocam’ın payları 1 Ekim 2019 tarihi gün sonu itibarıyla Borsa Kotu’ndan çıkarılmıştır. 31 Aralık 2019
tarihi itibarıyla Şirket’in BİST’te fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 1,28’dir (31 Aralık 2018: yüzde 4,93).
Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında payları borsada işlem
görmeyen halka açık ortaklık statüsünde faaliyet göstermektedir.
Paylara ilişkin primler
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolarında paylara ilişkin primleri 1.092 TL’dir (31
Aralık 2018:1.092 TL).
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Özkaynaklar (Devamı)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı
dışındaki belli amaçlar için ayrılmış yedeklerdir. Bu yedekler, Şirket’in yasal kayıtlarındaki tutarlar
üzerinden gösterilmekte olup, finansal tabloların TFRS’ye uygun olarak hazırlanmasında ortaya çıkan
farklılıklar geçmiş yıllar kar/zararıyla ilişkilendirilmektedir.
Şirket’in 31 Aralık tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabının detayı aşağıdaki
gibidir:
2019
4.906.828
37.804.963
42.711.791

Birinci tertip genel kanuni yedek akçe
İkinci tertip genel kanuni yedek akçe
Toplam

2018
4.906.828
37.804.963
42.711.791

TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yıllık ticari karın yüzde 5’i ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde
20’sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe; pay sahiplerine yüzde 5 oranında kar
payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde 10’u ise ikinci tertip
genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş
sermayesinin yüzde 20’si olan sınıra ulaştığından 2018 yılı net dönem karı üzerinden birinci tertip genel
kanuni yedek akçe ayrılmamıştır. İkinci tertip genel kanuni yedek akçe için herhangi bir sınır
bulunmamaktadır. Söz konusu yedek akçeler Şirket’in ödenmiş sermayesinin yarısını aşmadığı sürece,
sadece zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya
işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları:
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 7.757.752 TL (31 Aralık 2018: 5.850.632 TL) tutarında kıdem tazminatı
karşılığına ilişkin diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen aktüeryal kazanç veya kayıplardan
oluşmaktadır.
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı dışındaki birikmiş kar bu kalemde netleştirilerek gösterilir. Özleri itibarıyla birikmiş kar
niteliğinde olan olağanüstü yedekler de birikmiş kar sayılır ve bu kalemde gösterilir. Şirket’in finansal
tablolarındaki geçmiş yıllar karları dağılımı aşağıda verilmektedir:
2019
2018
Geçmiş yıllar karları
106.012.652
90.213.599
Diğer kar yedekleri
44
44
Statü yedekleri
2
2
Toplam
106.012.698
90.213.645
Net dönem karı
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla temettü dağıtımı yapılmamıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 21.817.933 TL tutarında net dönem zararı bulunmaktadır (2018:
15.799.053 TL kar). Şirket’in Vergi Usul Kanunu’na göre tuttuğu yasal defterlerindeki net dönem zararı
ise 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 31.908.303 TL’dir (31 Aralık 2018: 16.929.534 TL kar).
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Hasılat ve satışların maliyeti
Şirket üretimini yaptığı yalıtım malzemelerinin satışından hasılat elde etmektedir.
Hasılat müşteri ile sözleşmede belirtilen tutara dayalı olarak ölçülür. TFRS 15'e göre, bir müşteri
malların veya hizmetlerin kontrolünü elde ettiğinde hasılat olarak muhasebeleştirilir.
Aşağıdaki tabloda, önemli ödeme koşulları ve ilgili hasılat muhasebeleştirme politikaları da dahil
olmak üzere, müşterilerle yapılan sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve
zamanlaması hakkında bilgiler verilmektedir.
Ürün/ Hizmet
türü

Niteliği, edim
yükümlülüklerinin yerine
getirilme zamanı, önemli
ödeme şartları

Ürün
Satışlarından
Hasılat

Şirket üretimini yaptığı
yalıtım malzemelerinin
satışından hasılat elde
etmektedir.
Şirket üretmiş olduğu
ürünlerin sahipliğine ait
önemli risk ve getirileri
müşteriye devretmiş olduğu
durumlarda hasılatı
muhasebeleştirilmektedir.
Tahsilat mal teslimatının
ardından 1 yıldan daha kısa
bir dönemde
gerçekleştirilir.

TFRS 15’e göre
hasılatın
muhasebeleştirilmesi
(1 Ocak 2018’den
itibaren geçerli)
TFRS 15 muhasebe
politikalarının
uygulanmasından
kaynaklı olarak
finansal tablolarda
ürün satışlarından
kaynaklı önemli bir
değişiklik olmamıştır.

TMS 18’e göre hasılatın
muhasebeleştirilmesi (1
Ocak 2018’den önce
geçerli olan)
TMS 18 kapsamında
sözleşmelerden elde edilen
hasılatları, hasılatın
muhasebeleştirilmesi için
diğer tüm kriterlerin yerine
getirilmiş olması koşuluyla,
makul bir getiri tahmini
yapılabileceği zaman
muhasebeleştirilmiştir.
Makul bir tahmin
yapılamazsa, geri iade
hakkı süresi doldurulana
veya makul bir geri ödeme
tahmini yapılabilene kadar
hasılatın
muhasebeleştirilmesi
ertelenmiştir.

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, satışlar ve satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
406.340.209
112.151.830
16.904.044
535.396.083
(32.397.521)
502.998.562
(444.918.655)
58.079.907

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer
Brüt satışlar
Eksi: Iskontolar ve satışlardan iadeler
Net satışlar
Eksi: Satışların maliyeti
Brüt kar
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1 Ocak –
31 Aralık 2018
440.244.521
112.308.957
22.681.031
575.234.509
(36.259.772)
538.974.737
(436.940.311)
102.034.426
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Hasılat ve satışların maliyeti (devamı)
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
401.892.512
35.565.493
16.563.821
(9.103.171)
444.918.655

Kullanılan hammadde ve malzemeler
Personel
Amortisman
Mamul stoklarının değişimi

1 Ocak –
31 Aralık 2018
402.190.576
31.404.878
13.552.823
(10.207.966)
436.940.311

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda 6.741.993 TL tutarında çalışmayan kısım gideri satılan malın
maliyetine dahil edilmiştir. (2018: Bulunmamaktadır). Çalışmayan kısım giderlerinin 852.206 TL (2018:
Bulunmamaktadır) tutarındaki kısmı amortisman giderlerinden, 5.889.787 TL (2018: Bulunmamaktadır)
tutarındaki kısmı ise personel giderlerinden oluşmaktadır.
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Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
20.398.114
11.355.468
4.931.232
3.457.173
2.123.537
1.222.287
986.469
603.699
505.028
277.743
-1.259.187
47.119.937

Nakliye ve sigorta
Personel
Depolama ve yükleme
Lisans
Bayi toplantı
Reklam
Servis vasıta
Teminat
Sergi ve fuar
Seyahat
Kira
Diğer
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1 Ocak31 Aralık 2018
25.676.827
10.356.912
4.586.700
3.539.733
4.255.297
1.433.593
1.111.830
689.009
204.943
236.292
784.887
1.397.233
54.273.256
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Genel yönetim giderleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
16.587.046
3.976.530
1.324.400
1.063.087
915.423
506.721
417.483
375.818
248.228
198.071
174.524
152.222
148.959
122.646
77.748
2.939.397
29.228.303

Personel
Amortisman ve itfa
Bilişim teknolojileri
Dava takip
Servis vasıta ve yol
Aidatlar
Kira
Danışmanlık
İletişim
Temsil
Vergi resim harç
Seyahat
Tamir, bakım, onarım ve enerji
Sigorta
Kırtasiye ve matbaa
Diğer
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1 Ocak –
31 Aralık 2018
13.472.125
950.778
831.145
484.991
1.003.247
584.195
554.720
228.064
165.009
200.379
212.145
394.688
112.848
116.823
126.057
2.219.953
21.657.167

Niteliklerine göre giderler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait niteliklerine göre giderler aşağıdaki gibidir:
Amortisman ve itfa giderleri

Satışların maliyeti (Not 20)
Genel yönetim giderleri (Not 22)

1 Ocak –
31 Aralık 2019
16.563.821
3.976.530
20.540.351

1 Ocak –
31 Aralık 2018
13.552.823
950.778
14.503.601

1 Ocak –
31 Aralık 2019
35.565.493
16.587.046
11.355.468
63.508.007

1 Ocak –
31 Aralık 2018
31.404.878
13.472.125
10.356.912
55.233.915

Personel giderleri

Satışların maliyeti (Not 20)
Genel yönetim giderleri (Not 22)
Pazarlama ve satış giderleri (Not 21)

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait personel gideri detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
60.271.902
2.861.294
374.811
63.508.007

Ücret ve maaşlar
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
Diğer
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1 Ocak –
31 Aralık 2018
52.415.531
2.310.594
507.790
55.233.915
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Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
12.020.774
1.178.936
665.989
-2.805.442
16.671.141

Vadeli satışlardan faiz gelirleri
Vadeli satışlardan vade farkı gelirleri
Operasyonlardan kaynaklanan kur farkı gelirleri
Sigorta gelirleri
Diğer

1 Ocak –
31 Aralık 2018
15.266.890
1.107.805
3.149.742
1.005.788
1.412.554
21.942.779

Esas faaliyetlerden diğer giderler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
4.003.347
1.152.000
999.450
258.030
-482.624
6.895.451

Operasyonlardan kaynaklanan kur farkı giderleri
Ürün şikayeti gider karşılığı (Not 15)
Şüpheli alacak karşılığı (*)
Diğer davalar gider karşılığı (Not 15)
Sendika gider karşılığı (Not 15)
Diğer

1 Ocak –
31 Aralık 2018
5.185.804
1.359.875
179.610
284.469
1.575.465
794.737
9.379.960

(*) 2019 yılı Kasım ayında Eximbank tarafından Lübnan'da yer alan tüm firmaların teminatlarının
dondurulması kararı verilmiştir. Şirket, bu karara istinaden Lübnan’da bulunan müşterilerinden olan
alacaklara şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır.
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Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
15.733
15.733
39.311
39.311
23.578

Maddi duran varlık satış karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Maddi duran varlık satış zararı
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Yatırım faaliyetlerinden giderler, net
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1 Ocak –
31 Aralık 2018
--37.307
37.307
37.307
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Finansman gelirleri ve giderleri
Finansman gelirleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
522.978
522.978

Vadeli mevduat faiz gelirleri

1 Ocak –
31 Aralık 2018
679.751
679.751

Finansman giderleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
17.498.416
1.715.490
166.608
19.380.514

Finansman faiz giderleri
Çalışanlara sağlanan faydalar faiz maliyeti
Satış komisyon gideri
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1 Ocak –
31 Aralık 2018
17.143.285
1.082.154
71.987
18.297.426

Diğer kapsamlı gelirlerin analizi
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait kar veya zarardan yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelirde 1.907.120 TL tutarında gider (2018: 1.034.267 TL tutarında gider) gerçekleşmiştir.
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Gelir vergileri
Kurumlar vergisi
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. Kurumlar vergisi, ilgili
olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek bulunacak yasal vergi
matrahına uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 22’dir (2018: yüzde 22). Ancak, 5 Aralık 2017 tarihli
ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 91inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na
eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait
kazançları üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin yüzde 22 oranıyla hesaplanması ve sonrasında
tekrardan yüzde 20 oranı ile vergilendirilmeye devam edilmesi öngörülmektedir. Bu süre zarfında Bakanlar
Kurulu’na yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar indirme yetkisi verilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren dönemde, vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla
oluşan kazançlar üzerinden yüzde 22 (2018: yüzde 22) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve
bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Yapılan
kanun değişikliği ile 2018, 2019 ve 2020 yılları için vergi oranı yüzde 22 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu değişiklik kapsamında, 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için yüzde 22
vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise yüzde 20
oranı ile hesaplanmıştır.
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Gelir vergileri (Devamı)
Kurumlar vergisi (devamı)
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince
beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de
mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri yüzde 15 gelir vergisine tabidir.
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü
ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda
gelir vergisi hesaplanmamaktadır.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar
payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer
alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları gayrimenkullerinin (taşınmazlarının) kurucu senetleri,
intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı , 31 Aralık 2019
itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu oran
taşınmazlar açısından yüzde 75’ten yüzde 50’ye indirilmiş ve 2019 yılından itibaren hazırlanacak vergi
beyannamelerinde bu oran yüzde 50 olarak kullanılmaktadır.
İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile
işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı
sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi
incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve
bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler.
Gelir vergisi stopajı
Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin
yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden
dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri yüzde 15
oranında stopaja tabidir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj
oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da
gözönünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır,
dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir.
Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri
Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinde belirtilmiştir. Transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile ilgili
detayları düzenler.
Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.
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Gelir vergileri (Devamı)
Cari dönem vergi varlıkları ve yükümlülükleri
31 Aralık tarihleri itibarıyla cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar/dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki
gibidir:
2019
2018
Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı
-6.266.041
Peşin ödenen vergi
(168.025)
(6.376.553)
(Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar)/ Dönem karı vergi
yükümlülüğü
(168.025)
(110.512)
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait vergi gideri detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2019
---(5.555.824)
(5.555.824)

Cari dönem vergi gideri
-Cari dönem vergi gideri
-Geçmiş döneme ait düzeltmeler
Ertelenmiş vergi geliri

1 Ocak 31 Aralık 2018
6.311.467
6.266.041
45.426
(1.098.680)
5.212.787

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların vergi
etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu
geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi oranları
dikkate alınarak ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
Şirket, ertelenmiş vergi varlığının finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdiği sektördeki
gelişmeler, ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin genel ekonomik ve politik
durumu ve/veya Şirket’i etkileyebilecek uluslararası genel ekonomik ve politik durum gibi faktörleri
dikkate almaktadır. Şirket, ilerideki dönemlerde yeterli tutarda vergiye tabi kar edeceğini tahmin
etmektedir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
Geçici
Ertelenmiş vergi
farklar varlığı/ (yükümlülüğü)
15.383.695
3.076.739
3.114.320
622.864
1.362.495
299.749

Kıdem tazminatı karşılıkları
Kullanılmamış izin karşılıkları
Kazanılmamış faiz gider karşılığı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin
amortisman ve itfa gideri etkisi
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanan mali yıl
zararları
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net
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Gelir vergileri (Devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2018
Geçici
Ertelenmiş vergi
farklar
varlığı/(yükümlülüğü)
12.522.401
2.504.480
3.202.765
640.553
1.935.354
425.778

Kıdem tazminatı karşılıkları
Kullanılmamış izin karşılıkları
Kazanılmamış faiz gider karşılığı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin
amortisman ve itfa gideri etkisi
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net

(14.577.863)
6.628.054

(2.915.573)
1.458.172
2.113.410

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2019
2.113.410
-476.780
5.555.824
8.146.014

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
TFRS 9’un ilk uygulamasına ilişkin düzeltme
Diğer kapsamlı gelirin ertelenmiş vergisi
Ertelenmiş vergi geliri
31 Aralık itibarıyla kapanış bakiyesi

1 Ocak –
31 Aralık 2018
731.591
24.572
258.567
1.098.680
2.113.410

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:

22
2

1 Ocak –
31 Aralık 2019
(27.373.757)
22
6.022.227
(506.947)

--24

18.488
22.056
5.555.824

%
Vergi öncesi (zarar) kar
Vergi oranı %
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Yasal vergi oranındaki değişikliğin ertelenmiş
vergi üzerindeki etkisi
Diğer
Vergi gideri

29

22
1

1 Ocak –
31 Aralık 2018
21.011.840
22
(4.622.605)
(513.684)

--23

-(76.498)
(5.212.787)

%

Pay başına kazanç (zarar)
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait pay başına zarar tutarı; 21.779.522 TL (2018: kar tutarı
15.799.053 TL) tutarındaki zararın ilgili dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle
hesaplanmıştır.

Pay başına kazanç / (zarar)
Dönem (zararı) karı
Dönem boyunca mevcut olan adi payların ortalama sayısı
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına (zarar) kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına
(zarar) kazanç
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1 Ocak –
31 Aralık 2019

1 Ocak –
31 Aralık 2018

(21.817.933)
2.453.414.335
(0,009)
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0,006

(0,009)

0,006
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Finansal araçlar
Finansal Risk Yönetimi
Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:
• Kredi Riski
• Likidite Riski
• Piyasa Riski
• Operasyonel Risk
Risk Yönetimi Çerçevesi
Şirket’in Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel
olarak sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle
sorumlu bir Risk Yönetimi Komitesi kurmuştur. Komite, faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na
raporlamaktadır.
Şirket’in risk yönetim politikaları, karşılaşılacak riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini
belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla
belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket’in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki
değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve
prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol
ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.
Şirket Denetim Komitesi, yönetimi, Şirket’in risk yönetimi politika ve prosedürlerine uygunluğu
açısından denetler ve Şirket’in karşılaştığı risklere bağlı olarak risk yönetimi çerçevesinin yerine getirmesi
esnasında destek vermektedir. İç denetim bölümü, risk yönetimi politika ve prosedürlerinin düzenli ve
özel olarak değerlendirmelerini yapar ve sonuçları Denetim Komitesine raporlar.
Kredi Riski
Kredi riski, bir müşterinin veya karşı tarafın finansal araçlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine
getirememesinden kaynaklanmakta olup temel olarak, Şirket’in ticari alacaklarından doğabilecek finansal
zararlar kredi riskini oluşturmaktadır.
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. Finansal varlıkların
mülkiyeti, karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeme risk unsurunu taşır. Bu riskler, kredi
değerlendirmeleri ve tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir.
Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektirdiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket yurtiçinde büyük oranda
bayilik sistemiyle çalışmaktadır. Şirket, bayilerinden aldığı teminat mektupları, ipotekler ve satış öncesi
alınan bağlantı senetleriyle, tahsilat riskini azaltmakta ve bayilerden alınan bu teminatlarla alacaklarını
kıyaslayarak bayilerin teminat dışı siparişlerini kontrol etmektedir. Alınan teminatlarla müşterilerin
mevcut riskleri karşılaştırıldığında firma 9.248.559 TL (2018: 16.546.171 TL) tutarında kredi riskine
maruz kalmaktadır. Ayrılan karşılıkların, Şirket’in ticari alacaklarının tahsilâtındaki geçmiş
deneyimlerine bakıldığında, öngörülen sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yönetim, ayrılan
karşılıklar dışında Şirket’in ticari alacakları ile ilgili ilave risk öngörmemektedir.

Likidite riski
Likidite riski Şirket’in ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Şirket’in likidite
riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında
fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Şirket’i zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek
şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir. 31 Aralık 2019 itibarıyla Şirket’in
likidite riskini ortadan kaldırmak üzere yaptığı işlemlerden DBS İşlemi yolu ile alacaklarının 160.331.075
TL’sini (31 Aralık 2018: 172.157.588 TL) teminat altına almaktadır.
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Finansal araçlar (Devamı)
Finansal Risk Yönetimi (devamı)
Piyasa riski
Piyasa riski; döviz kurları veya faiz oranları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Şirket’in gelirinin veya
sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz
kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır.
Kur Riski
Şirket ithalat işlemlerine ilişkin olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Bu tip işlemleri Şirket yönetimi
USD ve Avro bazında gerçekleştirmektedir.
Faiz Oranı Riski
Şirket faiz oranlarındaki değişikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden dolayı
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Operasyonel risk
Kredi, piyasa ve likidite gibi dışsal riskler haricinde, Şirket’in süreçleri, çalışanları, teknoloji ve altyapı
gibi çeşitli sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve yasal düzenleyicilerin
zorunluluklarından oluşan risklere operasyon riski denir. Operasyon riski Şirket’in faaliyetlerinden
oluşmaktadır.
Şirket, finansal zararlardan uzak durmak amacı ile operasyon riskini yönetmektedir. Bu bağlamda Şirket
aşağıdaki konularda Şirket içi süreç ve kontroller belirlemiştir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları,
İşlemlerin mutabakatı ve kontrolü,
Yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk,
İşlem ve kontrollerin dokümantasyonu,
Karşılaşılan operasyonel risklerin periyodik değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri karşılayacak
şekilde oluşturulan kontrol ve prosedürlerin yeterliliği,
Operasyonel kayıpların raporlanması ve telafi edici öneri ve eylemler,
Acil durum planlarının geliştirilmesi,
Eğitim ve mesleki gelişim,
Etik ve iş standartları,
Etkili olabilecek alanlarda sigortaların da dahil olabileceği riski azaltıcı önlemler.

Sermaye yönetimi
Şirket’in politikası, yatırımcı, kredi veren ve piyasa güveni açısından güç sermaye yapısı sağlamak ve
işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemek ve sermaye maliyetini düşürmek için en uygun sermaye
yapısını sağlamaktır.
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Kredi riski
Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu dolayısıyla dağıtılmaktadır.
Şirket'in kredi riskine maruz kalması her müşterinin bireysel özelliklerine göre etkilenmektedir. Şirket’in
satışlarının yaklaşık yüzde 6,1’i bir tek müşteriye yapılmıştır (2018: yüzde 4,7). Şirket’in ticari
alacaklarının en büyük bakiyesi 7.256.803 TL (2018: 10.803.888 TL)’dir.
31 Aralık tarihleri itibarıyla kredi riskine maruz kalan ilişkili taraflar hariç ticari alacak bakiyesinin
coğrafi bölgeler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
1.ve 5. Bölge Müdürlüğü (Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz)
Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, Diğer
2.Bölge Müdürlüğü (İç Anadolu, Orta Karadeniz)
4.Bölge Müdürlüğü (Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi)
3.Bölge Müdürlüğü (Güney doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu
Karadeniz)

2019
46.379.390
31.052.765
14.911.658
13.972.469

2018
65.135.561
20.145.335
13.342.729
11.181.817

13.824.031
120.140.313

11.751.538
121.556.980

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bayi ve müşterilerden alınan 5.004.834 TL tutarında teminat mektubu
(2018: 12.163.831 TL), 1.710.000 TL tutarında ipotek (2018: 10.000 TL), 23.223.972 TL tutarında
Eximbank teminatı (2018: 22.249.430 TL), 243.350 TL tutarında teminat senedi (2018: 243.350 TL) ve
160.331.075 TL tutarında DBS teminatı bulunmaktadır (2018: 172.157.588 TL).
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (Devamı)
Kredi riski (Devamı)
Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf İlişkili taraf
Diğer taraf

31 Aralık 2019

Bankalardaki
mevduat

Diğer

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı

1.652.571
1.652.571

118.487.742
118.487.742

---

4.663
4.663

12.643.985
12.643.985

18.783.134
18.783.134

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

1.652.571

88.350.298

--

4.663

12.643.985

-

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri

--

--

--

--

--

--

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı

---

10.573.820
4.761.283

---

---

---

---

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar

-------

-3.107.191
(3.107.191)
----

-------

-------

-------

-----18.783.134

31 Aralık 2019

Alacaklar
Ticari alacaklar Diğer alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş

6.353.636

--

Vadesi üzerinden 1-2 ay geçmiş

687.304

--

Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiş

1.486.739

--

Vadesini 6 aydan fazla geçmiş

2.046.141

--
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (Devamı)
Kredi riski (Devamı)
Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf İlişkili taraf
Diğer taraf

31 Aralık 2018

Bankalardaki
mevduat

Diğer

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı

612.490
612.490

120.944.490
120.944.490

---

6.063
6.063

2.398.668
2.398.668

17.538.508
17.538.508

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

612.490

113.461.197

--

6.063

2.398.668

-

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri

--

--

--

--

--

--

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı

---

7.483.293
6.859.454

---

---

---

---

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

---

---

---

---

---

- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar

-2.107.741
(2.107.741)

-----

-----

-----

-----

---17.538.508

31 Aralık 2018
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-2 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiş
Vadesini 6 aydan fazla geçmiş

Alacaklar
Ticari alacaklar Diğer alacaklar
6.914.186
-453.209
-113.043
-2.855
--

.
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (Devamı)
Kredi riski (Devamı)
Şirket’in müşterilerinin çoğunluğu ile Şirket’in ilk yıllarından beri çalışılmaktadır ve Şirket’in
alacaklarından kayıpları pek fazla olmamıştır. Müşterilerin kredi risklerini izlerken, müşteriler kredi
özelliklerine göre ve müşteri tiplerine göre gruplandırılırlar. Ticari alacakların çoğunluğu bayilerden
oluşan alacaklardır.
Şirket şüpheli alacak karşılıklarını ilgili müşteri ile tahsilâtlar da sıkıntı yaşamaya başladıktan sonra ve
kanuni takip için Şirket’in avukatlarına gönderdikten sonra karşılık ayırmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, DBS sistemine dahil olan müşterilere, ilişkili bankalar tarafından kredi
limitleri ve vadeleri belirlenmiştir. Şirket, Banka’nın tahsis edilen kredi limitlerini 30 gün boyunca sürekli
olarak limit düzeyinde ve düzenli olarak geri ödeme yapmaksızın kullanan müşterisinin kredilerini iptal
edebilme hakkı olduğunu beyan etmiştir. Şirket, söz konusu kredilerin verilen süre içerisinde
kapatılmaması halinde, Banka’nın müşteri ile olan kredi ilişkisini gözden geçirerek ve gerekirse müşteri
hakkında kanuni takibe geçme hakkı olduğunu kabul eder.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket vadesi geçmiş alacaklarını; 4.292.500 TL tutarında DBS teminatı
(2018: 5.896.642 TL) ve 468.783 TL tutarında Eximbank teminatı (2018: 962.812 TL) ile güvence altına
alarak, riski asgari seviyede takip etmeye çalışmaktadır.
Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toptan satış yapılan müşteriler için ticari alacaklar ve
sözleşme varlıkları için kredi riski ve BKZ’larına maruz kalma hakkında bilgi vermektedir.

Cari (vadesi geçmemiş)
Vadesi 1–60 gün geçenler
Vadesi 61–90 gün geçenler
Vadesi 91–120 gün geçenler
Vadesi 120-150 gün geçenler
Vadesi 151–180 gün geçenler

Ağırlıklandırılmış
ortalama zarar oranı
%
0,21
0,16
0,40
0,73
0,65
3,39
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Brüt defter
değeri
109.566.493
6.353.636
687.304
575.500
911.039
2.046.141
120.140.313

Zarar karşılığı
195.894
10.359
2.740
4.227
5.953
69.373
288.546
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (Devamı)
Piyasa riski
Kur riski
31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para
bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.
Döviz pozisyonu tablosu
2019
USD

Avro

TL karşılığı

2018
USD

Avro

64.981.726
5.602.566
--70.584.292
-----70.584.292
37.927.164
-599.553
-38.526.717
-----38.526.717

10.078.369
835.125
--10.913.494

768.983
96.496
--865.479

6.070.184
5.650
--6.075.834

526.096
---526.096

------

------

6.075.834
4.820.073
-66.716
-4.886.789

526.096
2.306.763
-152
-2.306.915

-----

-----

-1.894.617

35.105.941
29.724
--35.135.665
-----35.135.665
39.263.089
-351.904
-39.614.993
-----39.614.993

------

------

10.913.494
4.263.645
-100.918
-4.364.563

865.479
1.894.605
-12
-1.894.617

-----

-----

-4.364.563

-4.886.789

-2.306.915

52.247.472

7.585.249

1.081.042

13.143.940

1.648.037

742.167

52.247.472

7.585.249

1.081.042

13.143.940

1.648.037

742.167

--

--

--

--

--

--

84.305.046

14.134.180

51.904

8.664.612

2.837.082

(1.038.652)

32.057.575

6.548.931

(1.029.138)

(4.479.328)

1.189.045

(1.780.819)

936.395

141.424

14.482

(1.623.295)

(261.700)

(41.157)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

TL karşılığı
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı döviz
cinsinden türev araçların net varlık
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık (yükümlülük)
pozisyonu
(9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık
(yükümlülük) pozisyonu (1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının
tutarı
24. Döviz yükümlülükleri hedge edilen
kısmının tutarı
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (Devamı)
Piyasa riski (devamı)
Kur riski (devamı)
Duyarlılık analizi
Şirket’in kur riski genel olarak TL’nin Avro ve USD karşısındaki değer değişikliklerinden oluşmaktadır.
Kur riskinin ölçülebilmesi için yapılan duyarlılık analizinin temeli, kurum genelinde yapılan toplam para
birimi açıklamasını yapmaktır. Toplam yabancı para pozisyonu, yabancı para birimi bazlı tüm kısa vadeli
ve uzun vadeli satın alım sözleşmeleri ile tüm varlıklar ve yükümlülükleri içermektedir.
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait döviz kuru duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
2019
2018
Kar / (Zarar)
Kar / (Zarar)
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması kaybetmesi
1- USD net varlık/(yükümlülüğü)
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD net etki (1+2)

USD kurunun yüzde 10 değişmesi halinde
8.395.986
(8.395.986)
1.492.561
---8.395.986
(8.395.986)
1.492.561

4- Avro net varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

Avro kurunun yüzde 10 değişmesi halinde
34.519
(34.519)
(626.100)
-34.519
(34.519)
(626.100)

7- Diğer döviz net
varlık/(yükümlülüğü)
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer döviz net etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

(1.492.561)
-(1.492.561)

626.100
-626.100

Diğer döviz kurlarının yüzde 10 değişmesi halinde
--

--

--

--8.430.505

--(8.430.505)

--866.461

---(866.461)

Şirket’in 31 Aralık tarihlerinde sona eren yıla ait toplam ihracat ve ithalat işlemleri aşağıdaki gibidir:
2019
111.605.581
108.639.185

Toplam ihracat tutarı
Toplam ithalat tutarı
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2018
112.342.880
149.863.556
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (Devamı)
Likidite riski
Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal
yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Finansal borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Diğer yükümlülükler

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Finansal borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Diğer yükümlülükler

32

Defter
değeri

82.003.991
85.008.080
16.972

Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar
toplamı

3 aydan
az

3-12 ay
arası

82.003.991 77.421.884
85.008.080 85.008.080
16.972
--

1-5 yıl
arası

-- 4.582.107
--16.972
--

3.894.698

3.894.698

3.894.698

--

--

474.437

474.437

474.437

--

--

Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar
toplamı

3 aydan
az

Defter
değeri

56.910.044
84.340.723
16.972

3-12 ay
arası

56.910.044 52.805.401
84.340.723 84.340.723
16.972
--

1-5 yıl
arası

-- 4.104.643
--16.972
--

4.713.791

4.713.791

4.713.791

--

653.863

653.863

653.863

--

Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)
Faiz oranı riski
Şirket’in faiz bileşenine sahip finansal kalemlerinin rapor tarihindeki faiz yapısı şu şekildedir:
Sabit faizli kalemler
Finansal yükümlülükler
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31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

82.003.991

56.910.044

---
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Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (Devamı)
Gerçeğe uygun değer
31 Aralık tarihleri itibarıyla varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

31 Aralık 2019
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili olmayan taraflardan
ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari
alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan
diğer alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari
borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer
borçlar

31 Aralık 2018
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili olmayan taraflardan
ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari
alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan
diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari
borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer
borçlar
Türev finansal yükümlülükler

İtfa edilmiş
maliyet
değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

GUD farkı
kar/zarara
yansıtılarak
ölçülen türev
finansal
araçlar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter
değeri

Gerçeğe
uygun değeri

37.144.167

--

--

37.144.167

37.144.167

118.487.742

--

--

118.487.742

118.487.742

1.652.571

--

--

1.652.571

1.652.571

4.663
--

-936.395

---

4.663
936.395

4.663
936.395

--

--

82.003.991

82.003.991

82.003.991

---

---

82.962.325
2.045.755

82.962.325
2.045.755

82.962.325
2.045.755

-16.972
16.972
GUD farkı
kar/zarara
İtfa edilmiş
yansıtılarak
değerinden
ölçülen türev
gösterilen
finansal
finansal
araçlar yükümlülükler Defter değeri

16.972

-İtfa edilmiş
maliyet
değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

Gerçeğe
uygun
değeri

23.344.895

--

--

23.344.895

23.344.895

120.944.490

--

--

120.944.490

120.944.490

612.490

--

--

612.490

612.490

6.063

--

--

6.063

6.063

--

--

56.910.044

56.910.044

56.910.044

---

---

82.098.539
2.242.184

82.098.539
2.242.184

82.098.539
2.242.184

---

-1.623.295

16.972
--

16.972
1.623.295

16.972
1.623.295
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Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (Devamı)
Gerçeğe uygun değer açıklamaları
Şirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin
taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri
verilmiştir. Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki
veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
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Raporlama tarihinden sonraki olaylar
31 Aralık 2019 tarihinden raporlama tarihine kadar olan dönemde, İzocam’ın payları ile ilgili olarak 20,12
TL birim fiyat üzerinden 5,349,246 adet alış işlemi İzocam Holding tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
işlemler ile birlikte İzocam Holding’in, İzocam’ın sermayesindeki payları raporlama tarihi itibari ile
yüzde 98,94 olmuştur.
31 Aralık 2019 tarihinden raporlama tarihine kadar olan dönemde, İzocam’ın aleyhine ikame edilmiş
İstanbul Anadolu 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/3 E. Sayılı dosyası ile görülmekte olan 13
Haziran 2019 tarihli Genel Kurul Kararının iptali davası derdest durumdadır.
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Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Yoktur.
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