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Penta Teknoloji Uriinleri Dagitlm Ticaret A.S. ("Sirket") ile bagh ortakhg1mn ("Grup") 31 Arahk 2018 
tarihine ait konsolide finansal durum tablosu ile aym tarihte sona eren hesap donemine ait; konsolide kar 
veya zarar ve diger kapsamh gelir tablosu, konsolide ozkaynak degi~im tablosu ve konsolide nakit ak1~ 
tablosu ile onemli muhasebe politikalarmm ozeti de dahil olmak ilzere konsolide finansal tablo 
dipnotlanndan olu~an konsolide finansal tablolar1m denetlemi~ bulunuyoruz. 

Goril~ilmilze gore, ili~ikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Arahk 2018 tarihi itibanyla konsolide 
finansal durumunu ve aym tarihte sona eren hesap donemine ait konsolide finansal performans1m ve 
konsolide nakit ak1~larm1 Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlar1'na (TFRS'lere) uygun olarak tum 
onemli yonleriyle ger9ege uygun bir bi9imde sunmaktadir. 

2. Gorii~iin Dayanagi 

Yaptig1m1z bag1ms1z denetim, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yay1mlanan Bag1ms1z Denetim Standartlar1 1na 
ve Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu (KGK) tarafmdan yay1mlanan Tilrkiye 
Denetim Standartlan'mn bir par9as1 olan Bag1ms1z Denetim Standartlar1'na (BDS'lere) uygun olarak 
yilriltillmil~tilr. Bu Standartlar kapsammdaki sorumluluklanm1z, raporumuzun Bag1ms1z Denet9inin 
Konsolide Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimine ili~kin Sorumluluklan bolilmiinde ayrmt1h bir ~ekilde 
a91klanm1~tir. KGK tarafmdan yay1mlanan Bagimstz Denet9iler i9in Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile 
konsolide finansal tablolarm bag1ms1z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hiikilmlere uygun olarak 
Grup 'tan bag1ms1z oldugumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsammdaki etige ili~kin diger 
sorumluluklar da taraftm1zca yerine getirilmi~tir. Bag1ms1z denetim s1rasmda elde ettigimiz bag1ms1z 
denetim kamtlannm, gorii~ilmilziln olu~turulmas1 i9in yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna 
inamyoruz. 

3. Kilit Denetim Konulan 

Kilit denetim konulan, mesleki muhakememize gore cari doneme ait konsolide finansal tablolann bag1ms1z 
denetimde en 90k onem arz eden konulardir. Kilit denetim konulan, bir biitiln olarak konsolide finansal 
tablolarm bag1ms1z denetimi 9er9evesinde ve konsolide finansal tablolara ili~kin goril~ilmilziln 
olu~turulmasmda ele ahnm1~ olup, bu konular hakkmda ayn bir goril~ bildirmiyoruz. 

Deloitte; ingiltere mevzuatina gore kurulmu? olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") ?irketini, uye firma ag1ndaki ?irketlerden ve ili?kili tuzel ki?iliklerden bir 
veya birden fazlas1ni ifade etmektedir. DTTL ve uye firmalannin her biri ayn ve bag1ms1z birer tuzel ki?iliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da an1lmaktad1r) mu?terilere 
hizmet sunmamaktad1r. Global uye firma ag1m1zla ilgili daha fazla bilgi almak i~in www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz. 

© 2021. Daha fazla bilgi i~in Deloitte Turkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited uye ;;irketi) ile ileti?ime ge~iniz. 
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3 Kilit Denetim Konular1 (devam1) 

Kilit Denetim Konusu 

Stok deger du1ukliigii kar11l1g1 

31 Arahk 2018 tarihi itibar1yla konsolide finansal 

tablolarda Grup'un pazardaki h1zh teknolojik 

geli~me ve degi~imlere bagh olarak ilriinlerin k1sa 

silrede eskimeye tabi ya da satllmaz olabilecek 

300.115.832 TL tutarmdaki stok bakiyesi 
bulunmaktadir ve stok deger dti~tikliigii kar~1hg1 

22.859.873 TL tutarmdadir. 

Grup Yonetimi, eskimi~, fazla veya yav~ hareket 
eden stok kalemlerini degerlendirirken ve bunlan 

net gen;ekle~ebilir degere indirgemek i<;in gerekli 

kar~1hklar1 belirlerken tahminler 

kullamlmaktadir. 

Denetimde bu konu nasd ele almd1 

Denetim prosedtirlerimiz bunlarla s1mrh 
kalmamakla birlikte, Grup'un bireysel faaliyet 

alanlar1 kapsammdaki envanterlerinin ya~lanmas1 ve 

niteligi, gei;mi~ ve gelecek kullamm tahminleri, 

ekonomik ko~ullar ve teknoloji anlay1~1m1z 
<;er<;evesinde Grup'un uygulad1g1 kar~1hk hesaplama 

yonteminin uygunlugu dikkate ahnarak 

geri;ekl e~tirilmi~tir. 

Grup'un stok deger dti~likliigil kar~1hgma ili~kin 
silreci incelenmi~ ve sure<; i<;erisinde yer alan 
ilgili kontrollerin tasar1m ve uygulanmas1 
degerlendirilmi~tir. 

Grup'un muhasebe politikasi, stok deger Ge<;mi~ y11larda kullamlan stok deger dti~ilkltigil 

dti~tikliigil kar~ihgmm belirlenmesi sirasmda ozel tahminleri, sektordeki benzer firmalarm bu konudaki 

faaliyet durum ve ko~ullanmn yakl~1mlan ve hesaplama yontemleri 

degerlendirilmesini ve tahminleri i<;eren bir kar~ll~tmlarak kullamlan tahmin ve hesaplama 
yontem uygulanmasmi gerektirmektedir. Bu yontemlerinde bir degi~iklik gerekip gerekmedigi 

nedenle, stok deger dti~tiklilgil kar~ihgi, degerlendirilmi~tir. 

bakiyesinin konsolide finansal tablolar bir btitlin 

olarak dikkate ahnd1gmda onemi ve bu tutarm 
belirlenmesiyle ilgili tahminler ile birlikte bir kilit 
denetim konusu olarak degerlendirilmektedir 

(Muhasebe politikas1 i<;in Dipnot 2.9, Onemli 

Muhasebe Politikalarmm Ozeti 2.11 ve Dipnot 

7'ye bak1mz). 

Grup tarafmdan kaydedilen kar~1hklar yeniden 

hesaplanarak, hesaplamada kullamlan verilerin 
dogrulugunu degerlendirmek amac1yla kullamm 

verileri bu verilerin dogrulugunu temel alan 

dokilmanlarla kar~Ila~tmlm1~tlf. Aynca, daha once 

kayda alman kar~1hklarm iptalleri incelenerek Grup 

tarafmdan kayda ahnan kar~1hklarm tarihsel 

dogrulugu irdelenmi~tir. 

Deger dti~tikliigil testleri ve sonu<;larma i<;in 

konsolide finansal tablo notlarmda yer alan 

a<;1klamalarm incelenmi~ ve bu notlarda yer verilen 

bilgilerin yeterliligi TFRS'ler a91smdan 

degerlendirilmistir. 
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4 Diger Hususlar 

Konsolide finansal tablolara ili~kin Not 2.3 'te belirtildigi ilzere, ili~ikteki konsolide finansal tablolarda 
gosterilen ABD Dolan ("USD") tutarlar, Grup'un i~levsel para birimine gore hazirlanm1~ finansal tablolan 
olup, ili~ikteki konsolide finansal tablolarm bir par<_;as1 degildir. 

5 Diger Bilgiler 

Diger bilgilere ili~kin sorumluluk Grup yonetimine aittir. Ek 1 'de sunulan diger bilgi notu TMS d1~1 
ol<;iitleri i<_;ennektedir. 

Konsolide finansal tablolara ili~kin goril~ilmilz, diger bilgileri kapsamamakta olup, soz konusu bilgilere 
ili~kin taraf1m1zca herhangi bir giivence sonucu bildirilmemektedir. 

Konsolide finansal tablolarm denetimi ile ilgili olarak sorumlulugumuz, diger bilgileri okuyarak, diger 
bilgiler ile denetlenmi~ finansal tablolar ya da denetim silrecinde elde edilen bilgiler arasmdaki varsa onemli 
tutars1zhklar1 belirlemektir. Eger yapt1g1m1z incelemeler sonucunda diger bilgiler ile konsolide finansal 
tablolar ya da denetim neticesinde elde edilen bilgiler arasmda onemli bir tutars1zhk bulundugu sonucuna 
vartrsak, bu bulguyu bildinnemiz gerekmektedir. Diger bilgiye ili~kin bildinnemiz gereken herhangi bir 
bulgumuz bulunmamaktadtr. 

6 Yonetimin ve Ust Yonetimden Sorumlu Olanlarm Konsolide Finansal Tablolara ili~kin 
Sorumluluklan 

Grup yonetimi; konsolide finansal tablolarm TFRS'lere uygun olarak haz1rlanmasmdan, ger<_;ege uygun bir 
bi<;imde sunumundan ve hata veya hile kaynakh onemli yanh~hk i<_;enneyecek ~ekilde haz1rlanmas1 i<;in 
gerekli gordilgii i<; kontrolden sorumludur. 

Konsolide finansal tablolar1 haztrlarken yonetim; Grup'un silrekliligini devam ettinne kabiliyetinin 
degerlendirilmesinden, gerektiginde silreklilikle ilgili hususlan a<_;1klamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da 
ticari faaliyeti sona erdinne niyeti ya da mecburiyeti bulunmad1g1 siirece i~letmenin siirekliligi esasm1 
kullanmaktan sorumludur. 

-Ost yonetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama siirecinin gozetiminden sorumludur. 
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7 Bag1msiz Denet~inin Konsolide Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimine ili~kin 

Sorumluluklan 

Bir bag1ms1z denetimde, biz bag1ms1z denet9ilerin sorumluluklan ~unlard1r: 

Amac1m1z, bir biitiin olarak konsolide finansal tablolann hata veya hile kaynakh onemli yanh~hk i9erip 
i9ermedigine ili~kin makul gilvence elde etmek ve gorii~iimilzil i9eren bir bag1ms1z denet9i raporu 
diizenlemektir. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yay1mlanan Bag1ms1z Denetim Standartlan'na ve BDS'lere 
uygun olarak yilriitiilen bir bag1ms1z denetim sonucunda verilen makul gilvence; yiiksek bir gilvence 
seviyesidir ancak, var olan onemli bir yanh~hgm her zaman tespit edilecegini garanti etmez. Y anh~hklar 
hata veya hile kaynakh olabilir. Y anh~hklarm, tek ba~ma veya toplu olarak, finansal tablo kullamcilarmm 
bu konsolide tablolara istinaden alacaklan ekonomik kararlan etkilemesi makul ol9iide bekleniyorsa bu 
yanh~hklar onemli olarak kabul edilir. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yay1mlanan Bagims1z Denetim Standartlar1'na ve BDS'lere uygun olarak 
yiiriltiilen bir bag1ms1z denetimin geregi olarak, bag1ms1z denetim boyunca mesleki muhakememizi 
kullanmakta ve mesleki ~ilpheciligimizi siirdiirmekteyiz. Taraftm1zca aynca: 

• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynak11 "onemli yanh~hk" riskleri belirlenmekte ve 
degerlendirilmekte; bu risklere kar~1hk veren denetim prosediirleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 
goril~ilmilze dayanak te~kil edecek yeterli ve uygun denetim kamt1 elde edilmektedir (Hile; muvazaa, 
sahtekarhk, kas1th ihmal, ger9ege aykm beyan veya i9 kontrol ihlali fiillerini i9erebildiginden, hile 
kaynakh onemli bir yanh~hg1 tespit edememe riski, hata kaynakh onemli bir yanh~hg1 tespit edememe 
riskinden yiiksektir). 

• Grup'un i9 kontrolilniln etkinligine ili~kin bir goril~ bildirmek amac1yla degil ama duruma uygun 
denetim prosediirlerini tasarlamak amac1yla denetimle ilgili i9 kontrol degerlendirilmektedir. 

• Yonetim tarafmdan kullamlan muhasebe politikalannm uygunlugu ile yapilan muhasebe tahminlerinin 
ve ilgili a91klamalarm makul olup olmad1gi degerlendirilmektedir. 

• Elde edilen denetim kan1tlarma dayanarak, Grup'un silrekliligini devam ettirme kabiliyetine ili~kin 
ciddi ~ilphe olu~turabilecek olay veya ~artlarla ilgili onemli bir belirsizligin mevcut olup olmad1g1 
hakkmda ve yonetimin i~letmenin silrekliligi esasm1 kullanmasmm uygunlugu hakkmda sonuca 
vanlmaktad1r. Onemli bir belirsizligin mevcut oldugu sonucuna varmam1z halinde, raporumuzda, 
konsolide finansal tablolardaki ilgili a91klamalara dikkat 9ekmemiz ya da bu a91klamalarm yetersiz 
olmas1 durumunda olumlu goril~ d1~mda bir goril~ vermemiz gerekmektedir. Vard1g1m1z sonu9lar, 
bag1ms1z denet9i raporu tarihine kadar elde edilen denetim kamtlarma dayanmaktad1r. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya ~artlar Grup'un silrekliligini sona erdirebilir. 

• Konsolide finansal tablolarm, a91klamalar dahil olmak ilzere, genel sunumu, yap1s1 ve i9erigi ile bu 
tablolarm, temelini olu~turan i~lem ve olaylan ger9ege uygun sunumu saglayacak ~ekilde yans1tlp 
yans1tmad1g1 degerlendirilmektedir. 

• Konsolide finansal tablolar hakkmda goril~ vermek amac1yla, Grup i9erisindeki i~letmelere veya 
faaliyet bolilmlerine ili~kin finansal bilgiler hakkmda yeterli ve uygun denetim kamt1 elde 
edilmektedir. Grup denetiminin yonlendirilmesinden, gozetiminden ve yilriitiilmesinden sorumluyuz. 
Verdigimiz denetim goril~ilnden de tek ba~1m1za sorumluyuz. 
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Diger hususlann yam sira, denetim s1rasmda tespit ettigimiz onemli i9 kontrol eksiklikleri dahil olmak 
tizere, bag1ms1z denetimin planlanan kapsam1 ve zamanlamas1 ile onemli denetim bulgulanm ust 
yonetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Bag1ms1zhga ili~kin etik htiktimlere uygunluk saglad1g1m1Z1 tist yonetimden sorumlu olanlara bildirmi~ 
bulunmaktay1z. Aynca bag1ms1zhk tizerinde etkisi oldugu dti~tintilebilecek tum ili~kiler ve diger hususlar 
ile varsa, ilgili onlemleri tist yonetimden sorumlu olanlara iletmi~ bulunmaktay1z. 

-Ost yonetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasmdan, cari doneme ait konsolide finansal tablolann 
bag1ms1z denetiminde en 90k onem arz eden konular1 yani kilit denetim konulanm belirlemekteyiz. 
Mevzuatm konunun kamuya a91klanmasma izin vermedigi durumlarda veya konuyu kamuya a91klamamn 
doguracag1 olumsuz sonu9larm, kamuya a91klamanm doguracag1 kamu yaranm a~acagmm makul ~ekilde 
beklendigi olduk9a istisnai durumlarda, ilgili hususun bag1ms1z denet9i raporumuzda bildirilmemesine 
karar verebiliriz. 

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yiikiimliiliiklere ili~kin Rapor 

6102 say1h Turk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dordtincti flkras1 uyarmca; Grup'un I 
Ocak - 31 Arahk 2018 hesap doneminde defter tutma dtizeninin, konsolide finansal tablolarmm, TTK ile 
Sirket esas sozle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin htiktimlerine uygun olmad1gma dair onemli bir 

hususa rastlanmam1~t1r. 

TTK'nm 402'nci maddesinin dordtincti flkras1 uyannca; Yonetim Kurulu taraflm1za denetim kapsammda 
istenen a91klamalan yapm1~ ve talep edilen belgeleri vermi~tir. 

Bu bag1ms1z denetimi ylirlittip sonu9land1ran sorumlu denet<;i Bur<; Seven'dir. 

DRT BAGIMSIZ DENETiM VE SERBEST MUHASEBECi MALi MUSAViRLiK AS. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

~~~-~--~,,.. -- ---· A v,, , .r-•\• '· · 
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Bur<; Seven, SMMM 

Sorum! u Denet9i 

istanbul, I Mart 2021 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2018 TARiHLi 
KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOSU 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

CariDonem GepniJ Donem ABD Dolan (*) ABD Dolar1 (*) 
Dipnot 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 

Referans1 2018 2017 2018 2017 
VARLIKLAR 
Donen Varhklar 917.649.834 1.125.238.52 7 17 4.428.298 298.321.410 

Nakit ve Nakit Benmleri 27 40.288.325 210.674.107 7.658.067 55.853.577 
Ticari Alacaklar 5 535.651.328 517.909.567 101.817.432 137.307.343 

ili$kili taraj/ardan ticari alacaklar 4 372.361 3.170.802 70.779 840.638 
lli1kili o/mayan taraflardan ticari a/acak/ar 5 535.278.967 514.738.765 101.746.653 136.466.705 

Diger Alacaklar 6 61.053.970 543.719 11.605.233 144.150 
j[i1kili taraflardan diger alacaklar 4 60.456.011 11.491.572 
j[i~kili olmayan taraflardan diger alacaklar 6 597.959 543.719 113.661 144.150 

Stoklar 7 277.255.959 375.619.400 52.701.241 99.583.605 
Pe~in Odenmi§ Giderler 8 488.464 459.523 92.848 121.828 
Cari Donem Vergis iy le ilgili Varhklar 23 2.097.058 6.036.206 398.612 1.600.309 
Diger Donen Varhklar 15 814.730 13.996.005 154.865 3.710.598 

Duran Varhklar 24.321.663 20.455.371 4.623.099 5.423.095 
YatmmAma~h Gayrimenkuller 622.349 446.204 118.297 118.297 
Maddi Duran Varhklar 9 6.307.319 3.783.615 1.198.905 1.003.106 

Maddi Olmayan Duran Varhklar 13162.362 9.694.869 2.520.930 2.570.288 

$ere.fiye 11 10.182.956 7.300.859 1.935.592 1.935.592 
Diger maddi olmayan duran varlzklar JO 3.079.406 2.394.010 585.338 634.696 

Fitelen~ Vergi Varhg1 23 4.129.633 6.530.683 784.967 1.731.404 
TOPLAMV ARLIKLAR 941.971.497 1.145.693.898 179.051397 303.744.505 

(*) Grup'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlan ifade etmektedir. Sunum para birimi Turk 
Liras1drr. ABD Dolan ve TL donii~iimii iyin Not 2'ye bakm1z. 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir paryas1drr. 



PENTA TEKNOLOJi: URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2018 TARiHLi 
KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOSU 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

CariDiinem Ge\'.mi~ Donem ABD Dolar1 (*) ABD Dolar1 (*) 
Dipnot 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 

Referans1 2018 2017 2018 2017 
KAYNAKI.AR 
Kisa Vadeli Yiikiimlilliikler 285.340.510 1.023.263.905 54.237.965 271.286.064 

Klsa Vadeli Borylanmalar 24 21.366.851 439.683.522 4.061.444 116.568.181 
Uzun Vadeli Borylanmalann Klsa Vadeli Klsnnlan 24 33.187.602 8.798.643 
Ticari Borylar 5 200.264.823 432.303.459 38.066.647 114.611.591 

ili1kili taraj/ara ticari borr;lar 4 91.466 8.920.019 17.386 2.364.861 
ili§kili olmayan taraflara ticari borr;lar 5 200.173.357 423.383.440 38.049.261 112.246.730 

<;a~anlara Saglanan Faydalar Kapsannnda Borylar 14 1.699.376 1.906.013 323.020 505.319 
Diger Borylar 6 2.398.176 83.033.762 455.849 22.013.776 

ili1kili taraj/ara diger borr;lar 4 2.330.573 82.981.800 442.999 22.000.000 
ili§kili olmayan taraflara diger borr;lar 6 67.603 51.962 12.850 13.776 

TUrev Araylar 51.500 13.654 
Mil~teri Sozle~melerinden Dogan Yukiimluliikler 8 23.371.659 21.935.222 4.442.521 5.815.430 

DonemKan Vergi YUkiimliiliigii 23 9.898.078 1.881.442 
Klsa Vadeli ~lhklar 4.453.988 4.407.552 846.621 1.168.523 

9alz§anlara saglanan faydalara ili§kin kzsa 
vadeli kar§zliklar 14 4.453.988 4.407.552 846.621 1.168.523 
Diger Klsa Vadeli YiikiimlUlUkler 15 21.887.559 6.755.273 4.160.421 1.790.947 

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 510.161.416 20.249.702 96.972.272 5.368.568 
Uzun Vadeli Borylanmalar 24 15.087.600 4.000.000 

Diger Borylar 6 504.733.540 95.940.531 

ili§kili taraj/ara diger borr;lar 4 504.733.540 95.940.531 
Uzun Vadeli Kar~lhklar 14 5.427.876 5.162.102 1.031.741 1.368.568 

r;alz§anlara saglananfaydalara i/i§kin uzun 
vade/i kar§zliklar 14 5.427.876 5.162.102 1.031.741 1.368.568 

OZKAYNAKLAR 146.469.571 l 02.180.291 27.841.160 27.089.873 
Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar 146.469.571 102.180.291 27.841.160 27.089.873 

Odenmi§ Sermaye 16 31.724.000 31.724.000 21.301.898 21.301.898 
Kar veya Zararda Yeniden S1mflandmlrnayacak 
B~ Diger Kapsamll Gelirler (Giderler) 58.475.232 18.845.192 (525.546) (547.675) 
Yeniden degerleme ve olr;um kayzplarz (1.764.737) (1.881.157) (525.546) (547.675) 

Yabancz para r;evrimfarklarz 60.239.969 20.726.349 
Kardan Aynlan Klsrtlannn§ Yedelder 16 9.880.245 7.442.930 2.920.312 2.320.107 
Geymi§ Yillar Kar/(Zararlan) 35.730.854 (12.778.246) 1.937.797 (11.607.873) 
NetDonemKan 10.659.240 56.946.415 2.206.699 15.623.416 

TOPLAMKA YNAKI.AR 941.971.497 1.145.693.898 179.051.397 303.744.505 

(*) Grup 'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlan ifade etmektedir. Sunum para birimi Tiirk 
Liras1drr. ABD Dolan ve TL don~funii iyin Not 2'ye bak:1mz. 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir paryas1drr. 

2 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~MiS 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU 

(Alesi belirtilmedigi s'iirece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

CariDonem Ge~mi~Donem ABD Dolar1 (*) ABD Dolar1 (*) 
DiJIIOt lOcak- lOcak- lOcak- lOcak-

KAR VEYA ZARAR KISMI Referans1 31 Arahk 2018 31 Arahk2017 31 Arahk 2018 31 Arahk2017 

Hastlat 17 2.622.982.727 2.501.296.346 543.015.636 686.237.973 
Satl§lann Maliyeti (-) 17 (2.452.658.743) (2.334.567.555) (507.754.791) (640.495.441) 

BRUTKAR 170.323.984 166.728.791 35.260.845 45.742.532 

Genel Yonetim Giderleri (-) 18 (25.238.227) (22.564.359) (5.224.873) ( 6.190.598) 
Pam1ama, Satl§ ve Dagrtnn Giderleri (-) 18 (47.139.202) (42.132.917) (9,758.861) (11.559.289) 
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 19 4.943.117 4.486.937 1.023.335 1.231.004 
Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 19 (5,886.886) (14.586.924) (1.218.716) (4,001.965) 

FSAS FAALiYEr KARI 97.002.786 91.931.528 20.081.730 25.221.684 

YatmmFaaliyetlerinden Gelirler 20 659.306 18.497.924 136.490 5,074.960 

FiNANSMAN GiDERi ONCFSiFAALiYEr KARI 97.662.092 110.429.452 20.218.220 30.296.644 

Finansman Giderleri (-) 22 (73.351.919) (44.390.810) (15.185.475) (12.178.749) 

SURDURWN FAALiYEiull VF.RGi ONCFSi KARI 24.310.173 66.038.642 5.032.745 18.117.895 

Siirdfuiilen Faaliyetler Vergi Gideri 23 (13.650.933) (9,092.227) (2,826.046) (2,494.479) 
Donem Vergi Gideri 23 (9,687.774) (1.841.467) 
Frtele~ Vergi Gideri 23 (3.963.159) (9.092.227) (984.579) (2.494.479) 

SURDURWN FAALiYEI'LFR DONEMKARI 10.659.240 56.946.415 2.206.699 15.623.416 

DONEMKARI 10.659.240 56.946.415 2.206.699 15.623.416 

Donem Karmm Dag1bm1: 
Ana Ortakhk Paylan 10.659.240 56.946.415 2.206.699 15.623.416 

10.659.240 56.946.415 2.206.699 15.623.416 

Pay B~ma Kazan~ 28 0,34 1,80 0,07 0,49 

DiGFB. KAPSAMLI GEURUR / (GiDFRLFR): 

Kar veya zararda yeniden Simtlamhnlmayacaklar 39.630.040 2.695.395 22.129 76.079 
Yabanc1 Para <;evrimFarklan 39.513.620 2.408.432 
TaD.1IllWlID1§ FaydaPlanlan Yeniden Ol~umKazan~lan 149.259 358.704 28.371 95.099 
Karveya Zararda Yeniden Smtflandmlmayacak 
Diger Kapsamh Gelire ~kin Vergiler (32.839) (71.741) (6.242) (19.020) 

Frtele~ Vergi Clideri {32.839} {71.741} {6.242} {19.020} 
DiGFB. KAPSAMLI GELiR 39.630.040 2.695.395 22.129 76.079 

TOPLAMKAPSAMIJ GELiR 50.289.280 59.641.810 2.228.828 15.699.495 

To}iam Kapiamb Gelirin Dag1bm1 
Ana Ortakhk Pay lan 50.289.280 59.641.810 2.228.828 15.699.495 

50.289.280 59.641.810 2.228.828 15.699.495 

(*) Grup 'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlar1 ifade etmektedir. Sunum para birimi Tiirk 
Liras1d1r. ABD Dolan ve TL donii~funii i~in Not 2'ye bakJ.mz. 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolann aynlmaz bir par~as1d1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.$. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE OZKA YNAKLAR DEGiSiM TABLOSU 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

Kar veya Zararda Yeniden Smrllandmlmayacak 
Birikmis Diger Kaesamh Gelirler ve Giderler 

Tanunl.amn~ Fayda 
Dipnot Odenmi§ Planlarmm B~ Yabanc1 Para 

Referans1 Senna~ Yeniden OlyiimKay1plan Cevrim Farklan 

1 Ocak 2017 itihmyla bakiyeler {Donem BaJ1) 31.724.000 (2.168.120) 18.317.917 
Transfer 
Odenen temettii (*) 

Donemkan 

Diger kapsamh gelir 286.963 2.408.432 
Toplam kapsamh gelir 286.963 2.408.432 

31 Arahk 2017 itibariyla bakiyeler {Donem Sonu) 16 31.724.000 (1.881.157) 20.726.349 

1 Ocak 2018 itibar1yla bakiyeler {Donem Ba,1) 31.724.000 (1.881.157) 20.726.349 
Transfer 
Odenen temettii (*) 

Donemkan 
Diger kapsamli gelir 116.420 39.513.620 

Toplam kapsamh gelir 116.420 39.513.620 

31 Arahk 2018 itibar1yla bakiyeler {DonemSonu) 16 31.724.000 (1.764.737) 60.239.969 

Biriloni§ Karlar 

Kardan Aynlan 
Kis 1tlamru§ Ge~mi§ Ydlar Ozkaynaklar 

Yedekler Zararlan Net Don em Kan Topann 

4.382.450 (23,996.326) 20.278.560 48.538.481 
3.060.480 17.218.080 (20.278.560) 

(6.000.000) (6,000.000) 
56.946.415 56.946.415 

2.695.395 
56.946.415 59.641.810 

7.442.930 (12.778.246) 56.946.415 102.180.291 

7.442.930 (12.778.246) 56.946.415 102.180.291 
2.437.315 54.509.100 (56.946.415) 

(6.000.000) (6,000.000) 
10.659.240 10.659.U0 

39.630.040 
39.630.040 

9.880.245 35.730.854 10.659.240 146.469.571 
= 

(*) 9 Nisan 2018 tarihinde 2017 y1h faaliyetlerine ili§kin olarak ger~ekle§en olagan genel kurul toplant1smda, dag1tdabilir donem karmdan 12 milyon TL'nin mevcut pay 
sahiplerine dag1ttlmasma ve 2017 ytlmda dag1tilan kar pay1 avansmm bu tutardan mahsup edilmesine karar verilmi§tir. 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir par~as1d1r. 
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PENTA TEKNOLOJi: URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE NAKiT AKIS TABLOSU 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (1L) olarak gosterilmi~tir) 

Caridonem 

Dipnot 1 Ocak-
Referans1 31 Arahk 2018 

~LEfMEFAALMJURiNDES NAKiT ~LARI 

Donemkan 10.659.240 

Donem net kar1 mutahtkatI ile ilgili diizeltmeler: 

AIIDrtisman ve itfa giderleri 9-10 2.828.430 

(;ah§anlara saglanan faydalara ~kin umn vadeli .ka1"§1hklar 14 2.033.902 

Siipheli alacak ~Ihg1 5 1.895.560 

Maddi duran varhk satij zaran / (kan) 9 40.697 

B~ izin .ka1"§ 1bg1 14 159.534 

ikramiye ~Ihg1 14 3.185.340 

Ticari alacak ve ticari bo~ rees kontlan 19 (3.470.773) 

Stok deger dii§ilkliigii kar§lhg1 7 9.963.560 

Bagh ortakhk ahnnyla elde edilen gelir 20 

Vergi gideri 23 13.650.933 

Faiz geliri 20 (659.306) 

Faizgideri 22 86.276.878 

Tiirev finansal araylar (geliri) / gideri (51.500) 

Net kur farla (geliri) / gideri 19-22 (14.346.950) 

~letme sermayesinde ger~eklef en degifimler 112.165.545 

Ticari alacaklardaki degi§im 164.847.727 

Stoklardaki degi§ im 216.497.011 

Diger alacak ve varhklardaki degi§im 17.462.872 

Ticari bo~lardaki degi§ im (370.554.992) 

Dig er yiikiimlilliiklerdeki degi§ im 32.020.338 

Faalil'.etlerden elde edilen nakit 172.438.501 

Odenen vergiler 23 (2.097.058) 

Siipheli alacaklardan yapilan tahsilatlar 5 277.424 

Oden en ladem tazminatl ve birik:rni§ izinler 14 (1.837.715) 

Odenen ikramiyeler 14 (5.163.200) 

~letme faaliyetlerinden elde emlen nakit 163.617.952 

YATIRIMFAALiYEIURiNDIN KAYNAKIANAN NAKiT ~LARI (3.228.776) 

Alman faizl.er 659.306 

Maddi ve maddi oh:myan duran varhk abmlan 9-10 (3.895.244) 

nakit degi§imi 7.162 

lli§kili taraflardan ticari oh:myan alacaklardaki degi§im 

Bagh ortaklik alnm sebebiyle nakit yila§I 3 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir par~as1dir. 
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Ge~mi~ donem 

1 Ocak-

31 Arahk 2017 

56.946.415 

1.618.580 

1.591.108 

25.113 

(8.106) 

188.565 

3.562.201 

1.601.613 

483.206 

(16.951.201) 

9.092.227 

(1.546. 723) 

49.933.464 

152.227 

3.353.116 

110.041.805 

24.983.169 

(46.271.856) 

944.098 

26.458.526 

3.759.947 

119.915.689 
( 6.036.206) 

217.196 

(770.029) 

(1.729.571) 

111.597.079 

62.844.268 

1.546.723 

(2.869.396) 

68.608 

81.848.621 

(17.750.288) 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~MiS 1 OCAK- 31 ARALIK 2018 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE NAKiT AKIS TABLOSU 

(Aksi belirtilmedigi surece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

FiNANSM\N FAAUYEIURiNDINNAKiT AKISLARI 
Odenen faiz 

ili~kili taraflardan diger alacaklar ve diger bor~lardaki degi~im 

B01ylanmadan kaynaklanan nakit g~leri 

B01y odemelerine il~kin nakit ~~ 1an 

Odenen temettiiler 

YABANCIPARA ~FARKLAR1NJNNAKiTVE 
BINmrnRiilzmiNDFKimdsiONCFSi 
NAKiT VENAKiT BINmru:RiNDOONEf ARTIS/ 
(AZALJS) 

YABANCIPARA ~FARKLARJNJNNAKiTVE 
BINZIRUlUUZFBiNDEKimdsi 

NAKiTVENAKiT BINZDIDRiNDOONEf ARTIS/ 
(~) 

DONEMB~INAKiT VENAKiT BINZDUJlli 

DONEMSONUNAKiT VENAKII' BINZERURi 

Di111ot 
Referans1 

Cari diinem 
1 Ocak-

31 Arabk 2018 

(393.192.768) 

(59.868.321) 

270.410.261 

296.971.649 

(894. 706.357) 

(6.000.000) 

( 232.803.592) 

62.417.810 

(170.385.782) 

210.674.107 

40.288.325 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir paryas1d1r. 
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Ge~mi~ diinem 
1 Ocak-

31 Arabk 2017 

(47.606.238) 

(44.005.596) 

72.898.000 

1.006.774.800 

(1.077.273.442) 

(6.000.000) 

126.835.109 

6.785.160 

133.620.269 

77.053.838 

210.674.107 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iriBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi siirece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

1. GRUP'UN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU 

Penta Teknoloji Uriinleri Dag1ttm Ticaret A.$. ("~irket") ve bagh ortakhg1 (hep birlikte "Grup"), ana ortakhk 
Penta Teknoloji Uriinleri Dag1tnn Ticaret A.$. ve hisselerinin tamamma sahip bulundugu konsolidasyon 
kapsammda bir bagh ortakhktan olu!imaktadrr. 

Penta Teknoloji Uriinleri Dag1tnn Ticaret A.~. 2003 y1hnda kurulmu~ ve Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine uygun 
olarak istanbul, Turkiye'de tescil edihni~tir. $irket'in genel merkez adresi, Organize Sanayi Bolgesi, 4. Cadde No: 
1 34775 Yukari Dudullu, -Omraniye / istanbul'dur. 

~irket'in ana faaliyet konusu bilgisayar, donan1m ve yazil1m iiriinlerinin dag1tlc1hg1drr. Sirket, yurtd1~mdan ve 
yurti9inden tedarigini yapmakta oldugu iiriinlerin agrrhkh olarak yurti9indeki mii~terilere sat1~1m 
ger9ekle~tirmektedir. Acer, Adobe, Asus, Autodesk, Casio, Dell-EMC, HP, HPE, Exper, Huawei, IBM, Intel, 
Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, Sandisk, Trust, TP-Link, Viewsonic, Wacom, Zyxel gibi markalarm 
Tiirkiye' de dag1t1c1hgm1 yiiriitmektedir. 

$irket, 1 Eyliil 2013 tarihinde Commonwealth Finance Investment Ltd.'nin ("Commonwealth") hisselerinin 
%100'iinii 3.277 TL bedelle satm ahm~ttr. Commonwealth, yurtd1~mdan tedarik ettigi iiriinlerin $irket'e sat1~1m 
ger9ekle~tirmektedir. 

~irket, 3 Ocak 2014 tarihinde Ekip Elektronik Sistemler ve Malzemeleri Ticaret A.~. ("Ekip Elektronik") ve 
Beyaz ileti!iim Sistemleri D1~ Tic. ve San. Ltd. ~ti.'nin ("Beyaz ileti~im") hisselerinin %100'ilnii satm alarak 
birle!itirmi!itir. Birle~menin 10 Mart 2014 tarihli 8524 say1h Ticaret Sicil gazetesinde 4 Mart 2014 tarihi itibariyla 
tescil edildigi ilan olunmu~tur. 

Sirket, 18 Haziran 2015 tarihinde Say1sal Grafik Sanayi ve Ticaret A.$. 'nin ("Say1sal") hisselerinin %100'ilnii 
11.892.295 TL bedel kar~1hgmda satm alarak birle~tirmi~tir. Birle~menin 5 Agustos 2015 tarihli 8877 say1h 
Ticaret Sicil gazetesinde 30 Temmuz 2015 tarihi itibanyla tescil edildigi ilan olunmu~tur. 

~irket, 22 Haziran 2017 tarihinde Exper Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.~. 'nin ("Exper") hisselerinin 
%100'ilnii 85.400.000 TL bedel kar§1hgmda satm ahm~ ve birle~tirmi~tir. Birle~menin 4 Temmuz 2017 tarihli 
9359 say1h Ticaret Sicil gazetesinde 28 Haziran 2017 tarihi itibar1yla tescil edildigi ilan olunmu§tur. 

Grup'un 31 Arallk 2018 itibariyla personel say1s1 347'dir (31 Arahk 2017: 386). 

Odenen temettii: 

Sirket, 9 Nisan 2018 tarihinde 2017 y1h faaliyetlerine ili~kin olarak ger9ekle~tirdigi olagan gen el kurul 
toplant1smda, dag1tllabilir donem karmdan 12 milyon TL 'nin mevcut pay sahiplerine dag1ttlmasma ve 2017 y1hnda 
dag1tdan kar pay1 avansmm bu tutardan mahsup edilmesine karar vermi~tir. 

Finansal tablolarm onavlanmasz: 

Konsolide finansal tablolar, Yonetim Kurulu tarafmdan onaylarum~ ve 01 Mart 2021 tarihinde yaymlanmas1 i9in 
yetki verilmi~tir. Genel Kurul'un finansal tablolari degi§tirme yetkisi bulunmaktad1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR 

2.1 Sunuma ili~kin Temel Esaslar 

Grup 'un konsolide fmansal tablolan, Sermaye Piyasas1 Kurulu 'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 say1b 
Resmi Gazete'de yayimlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili§kin Esaslar 
Tebligi" ("Teblig") hiikiimlerine uygun olarak, hazrrlanm1~ olup, Teblig'in 5. Maddesine istinaden Kamu 
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yiiriirliige konulmu~ olan Tiirkiye 
Muhasebe Standartlan ("TMS") esas al1mm~tlr. Bu standartlar, Tiirkiye Muhasebe Standartlan ve Tiirkiye 
Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS") ile bunlara ili§kin ek ve yorumlan i9ermektedir. Aynca Grup'un 
konsolide finansal tablolan, KGK tarafindan 15 Nisan 2019 tarihinde yayimlanan "TFRS Taksonomisi Hakkmda 
Duyuru" ile SPK tarafmdan yayimlanan Finansal Tablo Omekleri ve Kullan1m Rehberi'nde belirlenmi§ olan 
formatlara uygun olarak sunulmu§tur. 

~irket, muhasebe kay1tlarmm tutulmasmda ve kanuni fmansal tablolannm hazrrlanmasmda, SPK tarafindan 
9ikanlan prensiplere ve §artlara, Turk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatl ve Maliye Bakanhg1 tarafmdan 
~Ikanlan Tekdiizen Hesap Plant ~artlanna uymaktadu. Yabanc1 iilkelerde faaliyet gosteren bagh ortakliklar kanuni 

finansal tablolarm1 faaliyet gosterdikleri iilkelerde ge~erli olan kanun ve yonetmeliklere uygun olarak 
haz1rlam1~tlr. Konsolide finansal tablolar, ger9ege uygun degerleri ile gosterilen finansal varhk ve yiikilmluliikler 
ile arsa, arazi, bina ve yatlnm amayh gayrimenkuller d1~mda, tarihi maliyet esasma gore haz1rlanm1§tlr. 

2.2 Yiiksek Enflasyon Diinemlerinde Finansal Tablolarm Diizeltilmesi 

SPK' nm 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say1h karari uyarmca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartlari 'na (TFRS uygulamasm1 benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tab lo hazrrlayan §irketler i9in, 1 
Ocak 2005 tarihinden itibaren ge9erli olmak uzere enflasyon muhasebesi uygulamasma son verilmi§tir. Buna 
istinaden, I Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafmdan yay1mlanm1§ 29 No.lu "Yiiksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standard1 ("UMS / TMS 29") uygulanmam1~tlr. 

2.3 Kullantlan Para Birimi 

Grup'un her i§letmesinin kendi finansal tablolan faaliyette bulunduklar1 temel ekonomik 9evrede ge9erli olan para 
birimi (i§levsel para birimi) ile sunulmu§tur. Sirket operasyonlannda (ahm-satim) ag1rlikh olarak ABD Dolar1 
kullanmaktad1r. ABD Dolar1 aynca, Sirket i9in onemlilik arz eden durum ve olaylarm ekonomik temelini 
yans1tmaktad1r. Sirket'in satm alma ve sat1§ fiyatlari buyiik ol9ude ABD Dolari'na dayah olarak 
ger9ekle§mektedir. Sirket, i~inde bulundugu ekonomik ortam ve faaliyetlerini degerlendirerek, i§levsel para 
birimini TMS 21 (Kur Degi§iminin Etkileri) uyarmca ABD Dolan olarak belirlemi§tir. Grup'un i§levsel para 
birimi ABD Dolari olmakla birlikte, sunum para birimi TL cinsinden ifade edilmi§tir. i§levsel para biriminden 
sunum para birimine donerken kullanllan kurlar ve yontemler a§ag1da belirtilmi§tir: 

Y asal kay1tlarim fonksiyonel para birimi d1§mda bir para biriminde tutulmas1 durumunda, fmansal tablolar 
oncelikli olarak fonksiyonel para birimine 9evrilmekte, ardmdan ise Grup'un sunum para birimi olan TL'ye geri 
9evrilmektedir. Tiirkiye'deki §irketler i9in, yasal kay1tlarm tutuldugu TL'den fonksiyonel para birimi olan ABD 
Dolan'na a§ag1da a9iklanan esaslar 9eryevesinde 9evrim yapilm1§tlr; 

• Parasal olan aktifve pasifhesaplar, bilan90 tarihi itibar1yla ge9erli olan T.C. Merkez Bankasi ("TCMB") 
doviz ah§ kuru ile fonksiyonel para birimine 9evrilmi§tir. 

• Parasal olmayan kalemler ise i§lem tarihinde ge9erli TCMB doviz ah§ kurlari ile fonksiyonel para 
birimine 9evrilmi§tir. 

• Gelir tablosu hesaplari, amortisman giderleri hari9, i§lem tarihindeki kurlardan fonksiyonel para birimine 
9evrilmi§tir. 

• Sermaye tarihsel maliyetlere gore takip edilmi§tir. 

Yukandaki 9evrimler sonucu olu§an 9evrim farklari kar veya zarar tablosunda, finansal gelir giderler kaleminde 
yer alan kur fark1 gelir/giderleri hesaplannda kaydedilmi§tir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.3 Kullamlan Para Birimi ( devam1) 

i~levsel para biriminden sunum para birimine donerken kullamlan kurlar ve yontemler a§ag1da belirtilmi§tir 

Konsolide fmansal durum tablosu kalemleri (ozkaynaklar hari9), raporlama tarihi itibar1yla Tiirkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasi ("TCMB") ABD Dolan ah§ kuruyla Turk Liras1'na 9evrilmi§tir. Ozkaynak kalemleri ise tarihi 
degerleri ile gosterilmi§tir. Gelir ve giderler ile nakit akIIDlan, sunuldugu her donem ic;in ortalama doviz kurundan 
9evrilmi§tir. Bu 9evrimden dogan 9evrim kan/zaran, ozkaynaklar altmdaki ''yabanc1 para c;evrim farklan" 
hesabmda yer alm1~ ve diger kapsamh gelirin ayn bir unsuru olarak muhasebele§tirilmi§tir. 

31 Arahk 2018 ve 2017 tarihleri itibar1yla ve her bir donem i9in ortalama ABD Dolan/TL kurlar1 a§ag1da 
belirtilmi§tir: 

2018 2017 
I ABD Dolari/TL - bilanc;o tarihi itibanyla 5,2609 3,7719 

I ABD Dohm/TL - donemsel ortalama 4,8304 3,6449 

ili~ikteki konsolide finansal tablolarda gosterilen ABD Dolari ("USD") tutarlar, Grup'un i§levsel para birimine 
gore hazirlanm1§ finansal tablolan olup, il~ikteki konsolide finansal tablolann bir parc;as1 degildir. 

2.4 i,Ietmenin Siirekliligi 

Konsolide finansal tablolar, Grup'un onfuniizdeki bir ydda ve faaliyetlerinin dogal ak1§1 ic;erisinde varhklanndan 
fayda elde edecegi ve yiilctimliiliiklerini yerine getirecegi varsay1m1 altmda i§letmenin siirekliligi esasma gore 
hazirlanm1~tir. 

2.5 Muhasebe Politikalarmda Degi,iklikler 

Muhasebe politikalarmda yapdan onemli degi§iklikler geriye donfik olarak uygulanmakta ve onceki donem 
finansal tablolan yeniden diizenlenmektedir. Grup, muhasebe politikalarmda degi§iklikleri uygulamt§ olup, bu 
uygulama degi§iklikleri finansal tablolarm onceki donemlerinin yeniden diizenlenmesine neden olmam1§tir. 

2.6 Muhasebe Tahminlerindeki Deg~iklikler ve Hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki degi§iklikler, yalmzca bir doneme ili§kin ise, degi§ikligin yapdd1g1 cari donemde, 
gelecek donemlere ili§kin ise, hem degi§ikligin yapdd1g1 donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik 
olarak uygulanir. Grup'un cari yd ic;erisinde muhasebe tahminlerinde onemli bir degi§ikligi olmam1§tir. Tespit 
edilen onemli muhasebe hatalan geriye donfik olarak uygulanir ve onceki donem finansal tablolan yeniden 
diizenlenir. 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek iizere, Grup'un cari donem konsolide finansal 
tablolan onceki donemle kar§da§tirmal1 olarak hazirlanmaktadir. Cari donemde Grup'un herhangi bir sm1flamas1 
bulunmamaktadir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2. 7 Konsolidasyona iii~kin Esaslar 

31 Arahk 2018 ve 2017 tarihleri itibanyla ~irket'in bagh ortak.hgmm detay1 a~ag1dak.i gibidir: 

Kurulu~ ve ~levselpara 
_B_a_gh_Ort_akhklar _______ A_n_a_fa_a_liy~e_ti _____ fa_a~liy-e_t_ye_n_· __ birimi 

Commonwealth Finance 
Investment Ltd. 

British Vrrgin 
Bilgi ~lemmalzemelerinin Adalan 
uluslararas1 ticareti 

ABDDolan 

Orup'un sermayedeki pay 
oram ve oy kullanma hakkI 

oram(%) 

31 Arabk 
2018 

%100 

31 Arabk 
2017 

%100 

Konsolide finansal tablolar, ~irket ve ~irket'in bagh ortakhg1 tarafmdan kontrol edilen i~letmelerin fmansal 
tablolarm1 kapsar. Kontrol, $irket'in a~ag1daki ~artlan saglamas1 ile saglamr: 

• yatmm yapilan §irket/varhk iizerinde giiciintin olmas1; 

• yatmm yaptlan §irket/varhktan elde edecegi degi§ken getirilere ay1k olmas1 ya da getirilere hak.kl olmas1; ve 

• getiriler tizerinde etkisi olabilecek §ekilde kontrol giictinii kullanabilmesi. 

Yukanda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir degi§iklik olu§masma neden olabilecek bir durumun ya 
da olaym ortaya f1kmas1 halinde, $irket yatmmmm ilzerinde kontrol giictiniin olup olmad1gm1 yeniden 
degerlendirir. 

~irket'in yatmm yap1lan §irket/varhk ilzerinde yogunluk oy hak.kma sahip olmad1g1 durumlarda, ilgili yatmmm 
faaliyetlerini tek ba§ma yonlendirebilecek/yonetebilecek §ekilde yeterli oy hak.kmm olmas1 halinde, yatmm 
yapdan ~irket/varhk tizerinde kontrol gilcil vard1r. $irket, a§ag1dak.i unsurlar da dahil olmak iizere, ilgili 
yatmmdaki oy yogunlugunun kontrol giicii saglamak ifin yeterli olup olmad1gmm degerlendirmesinde konuyla 
ilgili tiim olaylan ve §artlan goz oniinde bulundurur: 

• $irket'in sahip oldugu oy hak.k1 ile diger hissedarlann sahip oldugu oy hak.kmm kar§il~tmlmas1; 

• ~irket ve diger hissedarlarm sahip oldugu potansiyel oy haklan; 

• Sozle§meye bagh diger anl~malardan dogan haklar; ve 

• $irket'in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yonetmede (geymi§ donemlerdeki genel kurul 
toplantdannda yapdan oylamalar da dahil olmak iizere) mevcut gilciiniin olup olmad1glill gosterebilecek 
diger olay ve §artlar. 

Bir bagh ortakhgm konsolidasyon kapsamma almmas1 Sirket'in bagh ortakhk iizerinde kontrole sahip olmas1yla 
ba~lar ve kontroliinil kaybetmesiyle sona erer. Yil iyinde satm ahnan veya elden ylkanlan bagh ortakhklarm gelir 
ve giderleri, satm al1m tarihinden elden ylkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diger kapsamh gelir 
tablosuna dahil edilir. 

Kar veya zarar ve diger kapsamh gelirin her bir kalemi ana ortakllk hissedarlarma ve kontrol gilcil olmayan pay Iara 
aittir. Kontrol giicii olmayan paylar ters bakiye ile sonuflansa dahi, bagh ortakllklarm toplam kapsamh geliri ana 
ortakhk hissedarlanna ve kontrol giicii olmayan paylara aktanhr. 

Gerekli olmas1 halinde, Grup 'un izledigi muhasebe politikalanyla aym olmas1 amac1yla bagh ortakhklarm finansal 
tablolannda muhasebe politikalanyla ilgili duzeltmeler yap1hr. 

Tiim Grup iyi varhklar ve yiikiimliiliikler, ozkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup §irketleri arasmdaki i§lemlere 
ili~kin nakit ak1§lan konsolidasyonda elimine edilir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TA.Rim iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Y eni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 

a) 2018 yilmdan itibaren ge~erli olan yeni ve revize edilmi~ Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlar1 

Finansal Ara9lar TFRS 9 
TFRS 15 Mii§teri Sozle~melerinden Haszlat 
TFRS 2 ( degi§iklikler) 
TFRS 40 (degi§iklikler) 
2014-2016 Donemine 
ili§kin Y 1lhk iyile~tirmeler 

Hisse Bazlz Odeme i#emlerinin Smiflandzrzlmasz ve Ol~iimii 
Yatzrzm Ama~lz Gayrimenkulun Transferi 

TFRS28 

TFRS 9 Finansal Ara~lar 

Finansal varliklarin siniflandmlmas, ve iilr;umu 

Grup, cari ytlda TFRS 9 Finansal Ara9lan ve buna bagh olarak diger TFRS standartlanna olan ilgili degi§iklikleri, 
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ba§layan yilb.k donemler ii;in uygulamaya b~lam1~trr. TFRS 9 gei;i§ hiikfunleri 
kapsammda ge~mi§ yd kar/zararlanna herhangi bir dfizenleme yaptlmam1§tlr. Aynca, Grup TFRS 7 Finansal 
Ara9lar: Ac;1klamalar standartmdaki degi§iklikleri 2018 ydmda ve kar~d~tlrmah donemler ii;in uygulam1§tlr. 
TFRS 9 a§ag1dakiler ic;in yeni ko§ullar getirmi§tir: 

1) Finansal varhk ve yiikiimlfiliiklerin sm1flandrrmas1 ve olc;fimfi. 
2) Finansal varhklarda deger dii§iikliigii. 
3) Genel riskten korunma muhasebesi. 

Bu standardm ilk uygulanma tarihi (Grup'un sahip oldugu finansal varhklanm ve finansal yiikiimlulfiklerini TFRS 
9'da yer alan hfikfimlere uygun olarak degerlendirdigi tarih) 1 Ocak 2018'dir. Buna uygun olarak Grup, 1 Ocak 
2018 tarihi itibanyla muhasebele§tirilmeye devam edecek arac;lara TFRS 9 hfikfimlerini uygulamaktadrr ancak bu 
hfikfimler, 1 Ocak 2018 itibanylaKonsolide Finansal Durum Tablosu d1~1 brrak1Im1~ arac;lara uygulanmamaktadrr. 
1 Ocak 2018 itibanyla muhasebele§tirilmeye devam edecek araylara ili§kin kar~tla§tlrmah tutarlar, uygun 
goriildiigunde yeniden duzenlenir. 

TFRS 9 kapsammda muhasebele§tirilmi§ olan tiim finansal varhklar, i§letmenin finansal varhklanm yonettigi i§ 
modeli ve finansal varhklann nakit aki§lannm ozellikleri temel almarak itfa degerinde ya da gerc;ege uygun 
degerlerinde olc;ulmelidir. Ozellikle: 

• sozle§meye bagh nakit aki§lannm tahsil edilmesini amaylayan bir i§ modeli kapsammda elde tutulan ve 
sadece anapara ile anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz odemelerini ic;eren nakit ak1§larma sahip bir 
borc;lanma arac1, itfa edilmi§ maliyeti fizerinden olc;iilur 

• sozle§meye bagh nakit aki§larmm tahsil edilmesini ve borc;lanma arac;larmm satllmasm1 amac;layan bir i§ 
modeli kapsammda elde tutulan ve sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz odemelermi 
ic;eren nakit ak1§larma sahip bir bor~lanma arac1, gerc;ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire 
yans1t1larak olc;iilur; 

• diger tiim borc;lanma arac;lan ve ozkaynak yatinmlan, gerc;ege uygun deger degi§imleri kar veya zarara 
yans1t1larak muhasebele§tirilir. 

Bahsi ge~en hususlara ragmen, Grup, bir finansal varhgm ilk muhasebele§tirilmesinde a§ag1daki gibi geri 
doniilemeyecek bir tercihte bulunabilir: 

• Grup, ticari amac;la elde tutulmayan veya bir i§letme birle§mesinde edinen i§letmenin fmansal tablolarma 
ald1g1 bir §arta bagh bedel niteliginde olmayan bir ozkaynak yatlnmmm gerc;ege uygun degerindeki 
sonradan kaynaklanan degi§ikliklerin diger kapsamh gelirde sunulmas1 konusunda geri donfilmez §ekilde 
sec;ebilir; ve 

• Grup, muhasebe uyumsuzlugunu tamamen ya da biiyiik oranda ortadan kaldrrmak soz konusu oldugunda 
itfa edilmi§ maliyeti uzerinden olc;filen ya da ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1t1lan 
bir bor9lanma aracm1, geri donfilemeyecek bir §ekilde gerc;ege uygun deger degi§imi kar veya zarara 
yans1tllan finansal varhk olarak tanimlayabilir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi si.irece tum tutarlar Ti.irk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Y eni ve Revize Edilmit Tiirkiye Muhasebe Standartlari ( devam1) 

a) 2018 yibndan itibaren ge~erli olan degi1iklikler ve yorumlar (devam1) 

TFRS 9 Finansal Ara~lar ( devam1) 

Grup, cari ydda itfa edilmi§ maliyeti ilzerinden olyulen ya da geryege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire 
yans1tdan herhangi bir bor9lanma aracm1, ger9ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1t1lan olarak finansal 
varhk olarak tan1mlamam1§tlr. Ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1t1lan bir bor9lanma arac1, 
finansal tablo d1§1 brrakdd1gmda onceki donemlerde diger kapsamh gelirde muhasebele§tirilmi§ toplam kar ya da 
zarar, yeniden sm1fland1rma diizeltmesi olarak ozkaynaklardan kar veya zarara sm1flandmbr. Ger9ege uygun deger 
degi§imi diger kapsamh gelire yans1t1larak olyiilen bir ozkaynak yatlrlffi1 finansal tablo d1§1 b1rakild1gmda onceki 
donemlerde diger kapsamh gelirde muhasebele§tirilmi§ toplam kar veya zarar, ge9mi§ ytl karlarma transfer 
edilir.itfa edilmi§ maliyetinden ol9iilen ya da ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tdan 
bor9lanma ara9lan, deger dii§iiklugiine maruz kalabilir. 

Grup Yonetimi, 1 Ocak 2018 tarihinde ge9erli olan §artlar ve durumlan dikkate alarak Grup 'un o tarihteki mevcut 
finansal varbklanm yeniden degerlendirmi§tir ve TFRS 9'un ilk uygulamasmm, Grup'un finansal varhklari 
iizerinde, bu varbklarm sID1flandmlmas1 ve ol9iimii ile ilgili onemli saytlabilecek bir etkisi olmad1g1 sonucuna 
varm1§tlr: 

• TMS 39 kapsammda itfa edilmi§ maliyeti uzerinden ol9iilen krediler ve alacaklar, sozle§meye bagh nakit 
aki§lanmn tahsil edilmesini ama9layan bir i§ modeli kapsammda elde tutulduklari i9in ve bu nakit aki§lari 
sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz odemelerinden olu§tugu i9in TFRS 9 kapsammda 
itfa edilmi§ maliyeti iizerinden ol9iilmeye devam eder. 

Finansal varhklarda yapdan sm1flandrrmalann hi9birinin Grup 'un finansal durumu, kar veya zarari, diger kapsamh 
geliri veya toplam kapsamh geliri iizerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadrr. 

Finansal varliklarda deger dii1iikliigii 

Finansal varltldarda deger dii§iikliigiiyle ilgili olarak, TMS 39'da katlandan kredi zaran modeline kar§1hk olarak 
TFRS 9, beklenen kredi zaran modelini benimsemi§tir. Beklenen kredi zaran modeline gore Grup, finansal 
varhklarm ilk muhasebele§tirilmesinden itibaren kredi riskindeki degi§ikleri yans1tmak iyin her raporlama 
doneminde beklenen kredi zararlan ve bu beklenen kredi zararlarmdaki degi§iklikleri muhasebele§tirmelidir. Diger 
bir ifadeyle, artlk bir §iipheli alacak durumunun, kredi zararlanmn muhasebele§tirilmesinden once 
ger9ekle§mesine gerek yoktur. TFRS 9'a gore Grup, ticari alacaklar ve sozle§meye bagh finansal varhklar iizerinde 
finansal tablolara etki edecek onemli bir kredi zaran bulunmad1gi i9in kar§1hk ayrrmamI§trr. 

Ozellikle, eger ilgili fmansal aracm kredi riski ilk muhasebele§tirmeden sonra onemli bir ~ekilde artm1§sa veya bu 
finansal ara9 satln almm1§ ya da orjinalde kredi zaran olan bir finansal araysa TFRS 9, Grup'un bu finansal araca 
aynlan kar§1hgi, omiir boyu beklenen kredi zararlarma e§it bir miktarda ol9mesini zorunlu kdar. 

Finansal aray iizerindeki kredi riskinin, ilk muhasebele§tirmeden itibaren onemli derecede artmas1 durumunda 
(satln almd1gmda veya orjinal kredi deger dii§iikliigii bulunan finansal varhklar hari9) Grup, bu finansal aray i9in 
kar§1hg1 12 ayhk beklenen kredi zararma e~it bir tutarda ol9melidir. TFRS 9'a gore ticari alacaklar i9in sozle§meye 
bagh varhklara ili§kin olarak kar§1hk ol9iimii omiir boyu beklenen kredi zararlarma e~it bir tutarda ol9iilebilmesi 
i9in basitle§tirilmi§ bir beklenen zarar orani yontemine izin vermektedir. 

Grup, finansal tablolarmda itfa edilmi§ maliyet bedelinden muhasebele§tirilen ve onemli bir finansman bile§eni 
i9ermeyen ticari alacaklannm deger dii§iikliigii hesaplamalan kapsammda TFRS 9 standardmda tan1mlanan ve 
genel model kapsammdan istisna tutulan ticari alacaklar i9in "basitle§tirilmi§ yakla§1m1" metodunu tercih etmi§tir. 
Soz konusu yakla§lm ile Grup, ticari alacaklarm belirli sebeplerle deger dii§iikliigiine ugramad1g1 durumlarda 
(ger9ekle§mi§ deger dii§ilkliigii zararlan haricinde ), ticari alacaklara ili§kin zarar kar§1hklann1 "omiir boyu 
beklenen kredi zararlarma" e§it bir tutardan ol9mektedir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi¢r) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Yeni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 (devam1) 

a) 2018 yibndan itibaren ge~erli olan degi~iklikler ve yorumlar (devam1) 

TFRS 9 Finansal Ara~lar ( devam1) 

Deger Diisiikliigii 

itfa edilmi§ maliyetinden ol9iilen finansal varhklar, TFRS 9'da belirtilen deger dii§i.ikliigii kar§1b.klan hiikiimlerine 
tabi tutulmu§tur. 

Grup, ticari alacaklan i9in TFRS 9'un izin verdigi basitle§tirilmi§ yakla§1mdan faydalanarak, omiir boyu beklenen 
kredi zararlanna e§it tutarda deger dii§i.ikliigii hesaplamaktad1r. Bu kapsamda Grup, ticari alacak ve sozle§me 
varhklanndaki beklenen kredi zaranm ol9ebilmek i9in bu varhklan risk seviyeleri ve vadeleri iizerinden ge9en 
silrelere gore gruplandmm~trr. Bu kapsamda I Ocak 2018 tarihi itibanyla beklenen kredi zararlanmn Grup'un 
finansal tablolannda onemli bir etkiye sahip olmad1g1 sonucuna vanld1gmdan bir diizeltmeye ihtiya9 
duyulmam.1§tlr. 

Finansal yukumluluklerin szn,jlandmlmasi ve olrumu 

TFRS 9 tarafmdan fmansal yiikfunluliiklerin smiflandmlmas1 ve ol9iilmesi hakkmda uygulamaya konan onemli 
bir degi§iklik, ihra99mm kredi riskindeki degi§ikliklerle ili§kilendirilebilen ger9ege uygun deger degi§imi kar veya 
zarara yans1tdm1§ finansal yiikiimliiliiklerin ger9ege uygun deger degi§imlerinin muhasebele§tirilmesiyle 
ili§kilidir. 

TFRS 9 standardmm bu konudaki hiikiimlerinin uygulanmasmm Grup'un finansal yiikiimliiliiklerinin 
sm1flandmlmas1 ve ol9iimil iizerinde etkisi bulunmamaktad1r. 

Gene[ korunma muhasebesi 

Yeni genel korunma muhasebesi hi.ikiimleri ii9 tiir korunma muhasebesi i9erir. Buna ragmen, ozellikle korunma 
arac1 niteligi kazanan finansal ara9 tiirleri ve korunma muhasebesi i9in uygun olan finansal olmayan kalemlerin 
risk bile§eni tiirleri geni§letilerek korunma muhasebesi i9in uygun olan i§lemlerin tiirlerine daha fazla esneklik 
saglanm1§tlr. 

Bununla birlikte, finansal risk.ten korunma muhasebesi i9in uygun olan i§lem tiirlerine, ozellikle finansal riskten 
korunma ara9larma hak kazanan ara9 tiirlerini ve finansal riskten korunma muhasebesi i9in uygun olan finansal 
olmayan kalemlerin risk bile§enlerinin tiirlerini geni§letmek i9in daha fazla esneklik saglanmt§trr. Ek olarak, 
etkinlik testi "ekonomik ili§ki" ilkesi ile degi§tirilmi§tir. Riskten korunma etkinliginin geriye doniik olarak 
degerlendirilmesi de art1k gerekli degildir. Grup'un risk yonetimi faaliyetleri ile ilgili geni§letilmi§ a91klama 
gereklilikleri de getirilmi§tir. 

Grup, korunma muhasebesi uygulamad1gmdan TFRS 9 korunma muhasebesi hiikiimlerinin uygulanmasmm cari 
ve/veya ge9mi§ y11lar i9in Grup'un finansal sonu9lan ya da finansal durumu iizerinde etkisi bulunmamaktadrr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Y eni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 ( devam1) 

a) 2018 yibndan itibaren ge~erli olan degi~iklikler ve yorumlar (devam1) 

TFRS 15 Mii~teri Siizle~melerinden Hasdat 

Cari yilda, Grup, 1 Ocak 2018 veya sonrasmda ba§layan ydhk hesap donemleri ic;in gec;erli olan TFRS 15 
Mii§terilerle Sozle§melerinden Hasilat (Nisan 2016'da degi§tirildigi gibi) standardm1 uygulamt§trr. TFRS 15, 
gelirin tanmmasma 5 adimhk bir yakl~im getirmi§tir. Belirli senaryolar ic;in TFRS 15'te daha kapsamh kurallar 
eklenmi§tir. 

TFRS 15, "gelir tahakkuklart" ve "ertelenmi§ gelir" olarak bilinen hesaplart tanimlamak ic;in "mii§teri 
sozle~melerinden varhklar" ve "mii~teri sozle~melerinden yiikiimliiliikler" terimlerini kullan1r, ancak bu standart, 
finansal durum tablosundaki altematif ac;tklamalartn kullan1lmasm1 yasaklamaz. Grup, bu tiir bakiyeleri 
tan1mlamak iyin yeni terminolojiyi benimsemek yerine eski tan1mlar tizerinden gosterimlere devam etmi§tir. 

TFRS 15'in uygulanmasmm, Grup'un hastlat i~lemleri i9in daha kapsamh a91klamalar yap1lmasmm yan1 srra, 
Grup'un finansal durumu ve/veya finansal performans1 Uzerinde etkisi olmam1§tlr. ~irket'in satl§lart agrrhkh 
olarak mal ve hizmet teslimine dayanmakta, ileri donemlere ili§kin mii~terilere herhangi bir taahhiit 
verilmemektedir. Grup'un hasdat kalemleri ic;in muhasebe politikalart Not 2.9'da ayrmt1h olarak a9J.k:lanm1~trr. 

TFRS 2 ( degi~iklikler) Hisse Bazb Odeme i~Iemlerinin Sm1fl.and1rdmas1 ve Ol~iimii 

Bu degi~iklik hak edi~ ko§ulu ic;eren nakde dayah hisse bazl1 odeme i§lemlerinin muhasebele§tirilmesi, net odeme 
ozelligine sahip hisse bazh odeme i~lemlerinin smlflandmlmas1 ve hisse bazl1 bir odeme i~leminin sm1fim, nakit 
olarak odenen hisse bazh odemeden ozkaynaga dayal1 hisse bazl1 odemeye c;eviren bir degi§ikligin 
muhasebele~tirilmesi konularinda standarda ac;tkltklar getirmektedir. TFRS 2'deki degi§ikliklerin Grup'un 
konsolide finansal tablolan iizerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktad1r. 

TFRS 40 ( degi~iklikler) Y atmm Ama~b Gayrimenkuller 

Gayrimenkulun Transferi TFRS 40 'a yapzlan degi~fklikler: 

Bu degi§iklikle 57'nci paragraf "Bir gayrimenkultin yatmm amac;h gayrimenkul Sllllfina transferi veya bu sm1ftan 
transferi sadece ve sadece kullanimmda degi§iklik olduguna ili§kin bir kan1t oldugu z.aman yapdrr. Kullan1mdaki 
degi§iklik, soz konusu varllk yatlnm amac;h gayrimenkul olma tantmllll saglad1g1 veya artlk saglamad1g1 z.aman 
gerc;ekle~ir. Yonetimin, soz konusu varhg1 kullan1h~ niyetinin degi§mi~ olmas1, tek ba~ma kullanim amacmm 
degi~tigine ili§kin kan1t te~kil etmez." anlam1m ic;erecek ~ekilde degi§tirilmi§tir. Paragraf 57 (a)--{d) arasmda 
belirtilen kan1tlarin detayh listesi omekleri ic;eren bir liste olarak degi§tirilmi§tir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Yeni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 (devam1) 

a) 2018 yibndan itibaren ge~erli olan degi~iklikler ve yorumlar (devam1) 

2014-2016 Donemine ili~kin Ydhk iyile~tirmeler 

TFRS 28: 

Soz konusu iyile~tirme; bir giri~im sermayesi kurulu~unun veya ozellikli ba~ka bir kurulu~un sahip oldugu i~tirak 
veya i~ ortakhg1 yatmmmm ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1ttlan varhk olarak ol9iilmesi 
se9eneginin ilk kay1tlara ahnd1ktan sonra her bir i~tirak ya da i~ ortakhg1 yatmmmm ayn ayn ele ahnmasmm 
miimkiin olduguna a91khk getirmektedir. 2014-2016 donemine ili~kin yllhk iyile~tirmelerin Grup'un konsolide 
finansal tablolan iizerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadrr. 

TFRS Yorum 22 Yabancz Para i§lemleri ve Avans Bedeli 

Sozkonusu yorum a~ag1da Siralanan yabanc1 para cinsinden i~lemlerin olu~turdugu durumlara yoneliktir: 

• Y abanc1 para cinsinden fiyatlanan veya yabanc1 para cinsine bagh olan bir bedel varsa, 

• Sirket bu bedele ili~kin avans odemesini veya ertelenmi~ gelir yiikumliiliigiinii, bagh oldugu varhktan, 
giderden veya gelirden once kay1tlarma ald1ysa ve 

• Avans odemesi veya ertelenmi~ gelir yiikumliiliigii parasal ktymet degilse. 

Y orum Komitesi a~ag1daki sonuca varm1~trr: 

• i~lem doviz kurunun belirlenmesi a91smdan, i~lemin ger9ekle~tigi tarih, parasal k1ymet olmayan avans 
odemesinin veya ertelenmi~ gelir yiikiimliiliigiiniin ilk kay1tlara almd1g1 tarihtir. 

• Eger birden fazla odeme veya avans ahm1 varsa, i~lem tarihi her ahm veya odeme i9in ayn ayn belirlenir. 

b) Heniiz yiiriirliige girmemi~ standartlar ile mevcut onceki standartlara getirilen degi~iklikler ve yorumlar 

Grup heniiz yiiriirliige girmemi~ a~ag1daki standartlar ile mevcut onceki standartlara getirilen ~ag1daki degi~iklik 
ve yorumlar1 heniiz uygulamam1~trr: 

TFRS 17 
TFRS 3 ( degi~iklikler) 
TMS I (degi~iklikler) 
TMS 8 ( degi~iklikler) 

TMS 16 (Degi~iklikler) 

TMS 37 ( Degi~iklikler) 

TFRS 'lere ili~kin Y tlhk iyile~tirmeler 
2018 -2020 

Sigorta Sozle§meleri 
i§letme Birle§meleri 
Finansal Tablolarzn Sunulu§u 
Muhasebe Politikalarz, Muhasebe Tahminlerinde 
Degi§iklikler ve Hatalar 
Maddi Duran V arlzklar - Ama9lanan Kullanzm Oncesi 
Kazan9lar 
Ekonomik Afzdan Dezavantajlz Sozle§meler - Sozle~me 
Yerine Getirme Maliyeti 
TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41 'e Yapzlan Degi§iklikler 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GEvMiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR ( devam1) 

2.8 Yeni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 ( devam1) 

b) Heniiz yiiriirliige girmemi~ standartlar ile mevcut onceki standartlara getirilen deg~iklikler ve yorumlar 
(devam1) 

TFRS 17 Sigorta Sozlqmeleri 

TFRS 17, sigorta yi.ikiimliiliiklerinin mevcut bir kar§ilama degerinde olc;iilmesini gerektirir ve tum sigorta 
sozle§meleri ic;in daha diizenli bir ol9iim ve sunum yakla§tml saglar. Bu gereklilikler sigorta sozle§melerinde 
tutarh, ilkeye dayah bir muhasebele§tirmeye ula§mak ic;in tasarlanm1§trr. TFRS 17, 1 Ocak 2021 itibar1yla TFRS 
4 Sigorta Sozle§melerinin yerini alm1§trr. 

TFRS 3 ( degi,iklikler) i1Ietme Birle1meleri 

Bir faaliyet ve varhk grubunun ediniminin muhasebele§tirilmesi, soz konusu grubun bir i§letme grubu mu 
yoksa sadece bir varh.k grubu mu olduguna bagh olarak degi~tigi ii;in "i~letme" tamm1 onemlidir. TFRS 3 
i§letme Birle§melerin standardmda yer alan "i§letme" tamm1 degi~tirilmi~tir. Soz konusu degi~iklikle 
beraber: 

• Bir i§letmenin girdiler ve bir siire9 i9ermesi gerektigi teyit edilerek; siirecin asli olmas1 ve siire9 ve 
girdilerin birlikte 91ktllann olu~turulmasma onemli katk1da bulunmas1 gerektigi hususlarma a91khk 
getirilmi§tir. 

• Mii§terilere sunulan mal ve hizmetler ile olagan faaliyetlerden diger gelirler tanrmma odaklanarak 
i§letme tamm1 sadele§tirilmi§tir. 

• Bir §irketin bir i§letme mi yoksa bir varhk grubu mu edindigine karar verme siirecini kolayla§tirmak 
ic;in istege bagh bir test eklenmi§tir. 

TMS 1 ( de~iklikler) Finansal Tablolann Sunulu~u ve TMS 8 ( degi§iklikler) Muhasebe Politikalari, 
Muhasebe Tahminlerinde Deg~iklikler ve Hatalar - Onemlilik Tammi 

Onemlilik tammmdaki degi§iklikler (TMS 1 ve TMS 8'deki degi§iklikler), "onemlilik" tammm1 netle§tirir ve 
Kavramsal <;erc;eve'de kullamlan tamm1 ve standartlan revize eder. 

TFRS 16 Kiralamalar 

TFRS 16 Kiralamalar standard1 uygulamasmm genel etkileri 

TFRS 16, kiralama i§lemlerinin belirlenmesine ve kiraya veren ve kirac1 durumundaki taraflar ic;in 
muhasebele§tirme yontemleri hususunda kapsamh bir model sunmaktad1r. TFRS 17, 1 Ocak 2019 ve sonrasmda 
ba§layan hesap donemleri ic;in gec;erli olacak olup TFRS 17 Kiralama i§lemleri standard1 ve ilgili yorumlannm 
yerine gec;ecektir. Grup, TFRS 16 standard1m ilk olarak 1 Ocak 2019 tarihinde uygulayacaktrr. 

Kirac1 muhasebesinin aksine, TFRS 16 onemli olc;iide TFRS 17'nin kiraya veren ic;in gec;erli hiikiimlerinin devam1 
niteligindedir. 

16 



PENTA TEKNOLO.Ji URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGU ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tom tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Yeni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlan (devam1) 

b) Heniiz yiiriirliige girmemi~ standartlar ile mevcut onceki standartlara getirilen degi~iklikler ve yorumlar 
(devam1) 

TFRS 16 Kiralamalar (devam1) 

Bir kiralamanm yeni tanunlamasmm etkisi 

Grup, bir sozle§menin bir kira sozle§mesi mi oldugunu ya da kiralama hiikiimleri iyerip iyermedigini yeniden 
degerlendirmemek iyin, TFRS 16'ya geyi§te uygulanabilir kolayla§tinc1 uygulamalardan faydalanmaktadrr. Buna 
uygun olarak, TFRS 17 ve TFRS Yorum 4 uyannca bir kiralamanm tanun1, 1 Ocak 2019 oncesi kay1tlara almm1§ 
ya da degi§tirilmi§ kiralamalar iyin halen geyerli olacaktrr. 

Bir kiralamanm tanunmdaki degi§iklik, genel olarak kontrol kavram1 ile ili§kilidir. TFRS 16, tan1mlanm1§ varhgm 
kullanunmm mii~teri kontroliinde olup olmad1g1 temel ahnarak kiralama ve hizm.et sozle~meleri arasmdaki farkl 
belirler. Kontroliin, mil§terinin a§ag1daki §artlara sahip olmas1 durumunda var oldugu kabul edilir: 

• Tan1mlanm1§ bir varhgm kullanimmdan kaynaklanan film ekonomik faydalarm geni§ kapsamh olarak 
edinilmesi hakk1 ve 

• Bahsi ge9en varhgm kullanunm1 yonlendirme hakk1. 

Grup, TFRS 16'da belirlenmi§ kiralama tanimm1 ve ilgili ay1klamalar1 1 Ocak 2019'da kaydedilen ya da 
degi§tirilen tilm kiralama sozle§melerine (kiralama sozle§mesindeki, kiraya veren ya da kirac1 olsa da) 
uygulayacaktrr. 

Kirac1 Muhasebesine Etki 

Faaliyet kiralamalar, 

TFRS 16, Grup'un onceden TFRS 17 kapsammda faaliyet kiramalar1 olarak smlf1andmlan ve finansal durum 
tablosu W§l izlenen muhasebele§tirme yontemini degi§tirmektedir. 

TFRS 16'nm ilk uygulanmasmda tum kiralamalar i9in (a§ag1da belirtilenler haricinde) Grup a§ag1dakileri yerine 
getirecektir: 

a) ilk muhasebele§tirmede gelecekteki kira odemelerinin bugiinku degerinde olyulen kullamm hakk1 
varhklanm ve kiralama yiikumluluklerini konsolide finansal durum tablolannda muhasebele§tirmek, 

b) Kullanim hakk1 varhklarmm amortisman degerini ve kiralama yiikiimluliiklerindeki faizi konsolide 
kar veya zarar tablosunda muhasebele§tirmek, 

c) Anapara k1smma (finansman faaliyetleri iyerisinde sunulan) ve faiz k1smma (i§letme faaliyetleri 
iyerisinde sunulan) yapilan nakit odemelerin toplam tutarlanm konsolide nakit aki§I tablosunda 
aymnak. 

TFRS 17 kapsammda dogrusal yontemle itfa edilerek kira gideri azah§1 olarak muhasebele§tirilen kiralama 
yukumliilugu te§vikleri (bedelsiz kiralama suresi gibi), kullamm hakk1 varhklanmn ve kiralama 
yiikumliiliiklerinin olyiimlerinin bir paryas1 olarak Konsolide Finansal Tablolar' da muhasebele§tirilecektir. 

TFRS 16 kapsammda, kullanim hakk1 varbklar1 TFRS 36 V arhklarda Deger Dti§tikltigu standardma uygun olarak 
deger dii§iikliigu testine tabi tutulur. Bu uygulama, ekonomik ay1dan dezavantajh yiikiimliiluk sozle§meleri i~in 
finansal tablolarda kar§thk aymnaya ili§kin onceki gerekliligin yerine ge9mektedir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tom tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Yeni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 (devam1) 

b) Heniiz yiiriirliige girmemi~ standartlar ile mevcut onceki standartlara getirilen degi~iklikler ve yorumlar 
(devam1) 

TFRS 16 Kiralamalar (devam1) 

K1sa vadeli kiralamalar (kiralama donemi 12 ay veya daha az olan) ve dil§iik degerli varhklann kiralamas1 {ki§isel 
bilgisayar ya da ofis mobilyalan gibi) iyin Grup, kiralama giderini TFRS 16'nm izin verdigi §ekilde dogrusal 
olarak muhasebele§tirmeyi tercih edecektir. 

31 Arahk 2018 itibar1yla varolan §artlar goz onilnde bulunduruldugunda Grup'un faaliyet kiralamalan bina, depo 
ve aray kiralamalarmda yogunl~maktadrr. Grup, TFRS 16 ile birlikte ~irket'in aktifve pasiflerinde artl§, gelir 
tablosunda ise amortismamn finansman giderlerinde art1§, faaliyet giderlerinde azalma beklemektedir. Nihai 
tutarlann belirlenmesine ili§kin yah§malar halen devam etmektedir. 

Finansal kiralamalar 

Finansal kiralama altmda muhasebele§tirilen elde tutulan varhklara ili§kin olarak TFRS 16 ve TFRS 17 
arasmdaki ana farkhhk, kiracdardan kiraya verenlere saglanan kahntt deger taahhiitlerinin olyilmiidilr. TFRS 
16'ya gore kiralama yiikiimliiliigilniln bir taraf1 olan Grup, TFRS 17'nin gerektirdigi teminat verilmi§ azami tutar 
yerine yalmzca kalmt1 deger taahhiitlerine ili§kin borylandmlmas1 beklenen tutan muhasebele§tirmelidir. 
Standardm ilk uygulamasmda Grup, onceden maddi duran varhklarda ve kullanim hakk1 varhklan iyinde 
gosterilen ekipmam ve borylanmalarda gosterilen kiralama yiikilmliiliiklerini kiralama yiikiimliiliikleri iyin ayn 
bir ana hesap kaleminde sunacakt1r. 

31 Araltk 2018 itibanyla var olan §artlar goz oniinde bulunduruldugunda Grup'un finansal kiralamalarmm 
analizine bagh olarak Grup Yonetimi bu degi§ikligin, Grup'un konsolide fmansal tablolarmdaki tutarlar1 iizerinde 
bir etkisi bulunmayacagm1 degerlendirmi§tir. Nihai tutarlarm belirlenmesine ili§kin yalI§malar halen devam 
etmektedir. 

TMS 37 (Degi~iklikler) Ekonomi.k A~idan Dezavantajll Sozle1meler -Sozle1meyi Yerine Getirme Maliyeti 

TMS 37'de yapdan degi§iklikle, sozle§menin ekonomik ay1dan dezavantajh bir sozle§me olup olmad1gmm 
belirlenmesi amac1yla tahmin edilen sozle§meyi yerine getirme maliyetlerinin hem sozle§meyi yerine getirmek 
iyin katlandan degi§ken maliyetlerden hem de sozle§meyi yerine getirmeyle dogrudan ilgili olan diger 
maliyetlerden dag1tdan tutarlardan olu§tugu hiikilm altma almm1§trr. 

Bu degi§iklik, 1 Ocak 2022'de veya sonrasmda ba§layan ydhk hesap donemlerinde uygulanrr. Erken uygulamaya 
izin verilmektedir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.8 Y eni ve Revize Edilm.i~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 ( devam1) 

b) Heniiz yiiriirliige girmemi~ standartlar ile mevcut iinceki standartlara getirilen degi~iklikler ve yorumlar 
(devam1) 

TFRS'lere ili~kin Ydhk iyile~tirmeler 2018 - 2020 

TFRS 1 Turkiye Finansal Raporlama Standartlarznzn ilk Uygulamasz 'nda Yam/an Degisiklik 

TFRS 1 'de yapdan degi~iklikle, standardm D16(a) paragrafmda yer alan ana ortakhgmdan daha sonraki bir 
tarihte TFRS' leri uygulamaya ba~layan bagh ortakhga, varhk ve yiikiimlilliiklerinin ol9iimiine ili~kin tanman 
muafiyetin kapsamma birikimli 9evrim farklar1 da dahil edilerek, TFRS'leri ilk kez uygulamaya 
b~layanlarm uygulama maliyetleri azalt1lm1§trr. 

TFRS 9 Finansal Araclar 'da Yam/an Degisiklik 

Bu degi~iklik, bir finansal yiikumlillfigfin bilan~o d1~1 buak1lmasma ili~kin degerlendirmede dikkate alman 
ficretlere ili~kin a91khk kazandmlm1~trr. Bor9lu, ba~kalar1 adma bor9lu veya alacakh tarafmdan odenen veya 
alman ficretler de dahil olmak iizere, bor9lu ile alacakh arasmda odenen veya alman iicretleri dahil eder. 

TMS 41 Tarzmsal Faaliyetler'de Yapzlan Degisiklik 

Bu degi§iklikle TMS 41 'in 22'nci paragrafmda yer alan ve ger9ege uygun degerin belirlenmesinde 
vergilendirmeden kaynakh nakit ak11?larmm hesaplamaya dahil edilmemesini gerektiren hiikfun 91kartlm1~trr. 
Degi§iklik standardm ilgili hiikiimlerini TFRS 13 hiikiimleriyle uyumlu hale getirmi~tir. 

TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41 'e yapdan degi~iklikler 1 Ocak 2022 veya sonrasmda b~layan ytlhk hesap 
donemlerinde uygulanrr. Erk en uygulamaya izin verilmektedir. 

2.9 Onemli Muhasebe PolitikalarlDID Ozeti 

ili~kili Taraflar 

ili~kili taraflar, finansal tablolarm1 hazrrlayan i~letmeyle (raporlayan i~letme) ili§kili olan ki~i veya i~letmedir. 

(a) Bir ki~i veya bu ki~inin yakm ailesinin bir iiyesi, ~ag1daki durumlarda raporlayan i~letmeyle ili~kili say1hr: 
Soz konusu ki~inin, 

(i) raporlayan i~letme tizerinde kontrol veya mii~terek kontrol giiciine sahip olmas1 durumunda, 
(ii) raporlayan i~letme iizerinde onemli etkiye sahip olmas1 durumunda, 
(iii)raporlayan i~letmenin veya raporlayan i~letmenin bir ana ortakhgmm kilit yonetici personelinin bir iiyesi 
olmas1 durumunda 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tom tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (Devam1) 

ili~kili Taraflar (Devam1) 

(b) A§ag1daki ko§ullardan herhangi birinin mevcut olmas1 halinde i§letme raporlayan i§letme ile ili§kili saydrr: 

(i) i§letme ve raporlayan i§letmenin aym grubun iiyesi olmas1 halinde (yani her bir ana ortakhk, bagh ortakhk 
ve diger bagh ortakhk digerleri ile ili§kilidir). 
(ii) i§letmenin, diger i§letmenin (veya diger i§letmenin de iiyesi oldugu bir grubun iiyesinin) i§tiraki ya da i§ 
ortakhg1 olmas1 halinde. 
(iii) Her iki i§letmenin de aym bir iiyiincii tarafm i§ ortakhg1 olmas1 halinde. 
(iv) i§letmelerden birinin iiyiincii bir i§letmenin i§ ortakhg1 olmas1 ve diger i§letmenin soz konusu iiyiincii 
i§letmenin i§tiraki olmas1 halinde. 
(v) i§letmenin, raporlayan i§letmenin ya da raporlayan i§letmeyle ili§kili olan bir i§letmenin yah§anlarma 
ili§kin olarak i§ten aynlma sonrasmda saglanan fayda planlarmm olmas1 halinde. 

Hasdat 

Grup, a~ag1da yer alan 5 temel prensip dogrultusunda hasdat1 finansal tablolara almaktadrr: 

a) Mi.i~teri sozle~melerinin belirlenmesi 
b) Sozle§melerdeki performans yi.ikiimliiliiklerinin belirlenmesi 
c) Sozle§melerdeki i§lem fiyatmm belirlenmesi 
d) i§lem fiyatmm sozle§melerdeki performans yiikiimliiliiklerine dag1t1lmas1 
e) Her performans yiikiimliiliigii yerine getirildiginde hasdatm muhasebele§tirilmesi 

Grup a§ag1daki §artlarm tamammun kar§danmas1 durumunda mii§terisi ile yaptlg1 bir sozle§meyi hasdat olarak 
.muhasebele§tirir: 

a) Sozle§menin taraflari sozle§meyi (yazih, sozlii ya da diger ticari teamiillere uygun olarak) onaylam1§ ve kendi 
edimlerini yerine getirmeyi taahhiit etmi§tir, 
b) Devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafm haklari tanimlanabilmektedir, 
c) Devredilecek mal veya hizmetler ic;in yapilacak odeme ko~ullari tan1mlanabilmektedir, 
d) Sozle§me ozii itibar1yla ticari niteliktedir, 
e) Grup 'un mii§teriye devredilecek mal veya hizmetler kar§1hg1 bedel tahsil edecek olmas1 muhtemeldir. Grup, bir 
bedelin tahsil edilebilirliginin muhtemel olup olmad1gm1 degerlendirirken, sadece mii§terinin bu bedeli vadesinde 
odeyebilme kabiliyetini ve buna ili§kin niyetini dikkate alrr. 

Mal veya hizmet devri taahhiidii niteligindeki edim yiikiimliiliikleri ile alakah hasilat, mal veya hizmetlerin 
kontroliiniin mii§terilerin eline gec;tiginde muhasebele§tirilir. Grup, satl§l yaptlan mal veya hizmetin kontroliiniin 
mii§teriye devrini degerlendirirken, 

a) Grup'un mal veya hizmete ili§kin tahsil hakkma sahipligi, 
b) Mii§terinin mal veya hizmetin yasal miilkiyetine sahipligi, 
c) Mal veya hizmetin zilyetliginin devri, 
d) Mii§terinin mal veya hizmetin miilkiyetine sahip olmaktan dogan onemli risk ve getirilere sahipligi, 
e) Mii§terinin mal veya hizmeti kabul etmesi ko§ullarm1 dikkate al1r. 

Hastlat, i§lem bedeli iizerinden fmansal tablolara yans1t1hr. i§lem bedeli, Grup'un iiyiincii §ah1slar adma tahsil 
edilen tutarlar hariy, taahhiit ettigi mal veya hizmetleri mii§teriye devretmesi kar§1hgmda hak etmeyi bekledigi 
bedeldir. Grup, mal veya hizmetlerin kontrolii mii~terilerine devredildiginde ilgili tutar has1lat olarak Konsolide 
Finansal Tablolar'ma yans1t1r. Net satl§lar, mal sab§larmdan iade ve indirimlerin dii§iilmesi suretiyle 
gosterilmi~tir. Ciro primleri ve saticdardan ab.nan indirimler, satlcdarm hizmetlerden faydalandlklari donem ic;inde 
tahakkuk esasma gore muhasebele§tirilerek satdan maim maliyetinden indirilir. 
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2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Hasilat (Devam1) 

Mallarm satz~1 

Uriinlerin satI§I mil§terilerden gelen sipari§in hazrrlamp talep edilen noktaya sevkiyatm tamamlanmas1 ile veya 
depodan teslim ile son bulur. Urunlerin teslimi sonrasmda Grup'un hatah ve anz.ah urunlerin degi§imi d1§mda 
b~kaca bir yukumlulugii kalmamaktadrr. Urunlerin kontrolu mil§teriye devroldugu anda ilgili satt§, Grup'un 
konsolide finansal tablolarma hasdat olarak yans1t1hr. Tahmini mii§teri iadeleri, indirimler ve benzeri diger 
odenekler iyin satt§ gelirleri azaltdrr. Tedarik9ilerden alman indirimler, stok koruma ve tedarik:9ilerden alman diger 
benzer odenekler, sattlan mallarm maliyetinden dii§uliir. ~irket'in mil§terilerine tan1d1g1 vadeler sektor teamulleri 
iyinde yer almakta, TL ve ABD Dolan cinsinde yaptlan iiriin sat1§lar1 ayr1 ayn degerlendirildiginde; satl§lar i9inde 
yer alabilecek finansman ogesi bulunmamaktadrr. 

Faiz geliri 

Finansal varhklardan elde edilen faiz geliri, Grup'un ekonomik faydalan elde edecegi ve gelirin gfivenilir bir 
bic;imde ol9ulmesi mumkfin oldugu sfirece kay1tlara almrr. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrli 
boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri§lerini soz konusu varhgm kay1th degerine 
indirgeyen efektif faiz oran1 nispetinde ilgili don em de tahakkuk ettirilir. 

Stoklar 

Stoklar, maliyetin ya da net ger9ekle§ebilir degerin dii§iik olan1 ile degerlenmektedir. Hareketli ortalama maliyet 
yontemine gore degerlenir. Net geryekle§ebilir deger, olagan ticari faaliyet i9erisinde olu§an tahmini sat1§ 
fiyatmdan tahmini tamamlanma maliyeti ile sat1§1 ger9ekle§tirmek i9in yiiklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin 
toplammm indirilmesiyle elde edilir. Stoklarm net gerc;ekle§ebilir degeri maliyetinin altma dii§tiigiinde, stoklar net 
ger9ekle§ebilir degerine indirgenir ve deger dii§iiklugiinun olu§tugu ydda kar veya zarar tablosuna gider olarak 
yans1t1hr. Daha once stoklarm net gerc;ekle§ebilir degere indirgenmesine neden olan ko§ullann ge9erliligini 
kaybetmesi veya degi§en ekonomik ko§ullar nedeniyle net gerc;ekle§ebilir degerde artI§ oldugu kan1tland1g1 
durumlarda, aynlan deger dii§iiklugii kar§1hg1 iptal edilir. iptal edilen tutar onceden aynlan deger dil§iiklugii tutan 
ile sm1rhdrr. 
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2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Mubasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Maddi Duran Varhklar 

Maddi duran varhklar, maliyet degerlerinden birikmi§ amortisman ve birikmi§ deger dii§illdiikleri dii§iildiikten 
sonraki tutar uzerinden gosterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet degerlerinden 
birikmi§ deger dii§iikliikleri dii§iildiikten sonraki tutar iizerinden gosterilirler. 

idari amayh ya da halihazrrda belirlenmemi§ olan diger amaylar dogrultusunda in§a edilme a§amasmdaki varhklar, 
maliyet degerlerinden varsa deger dii§iiklugii kayb1 dii§ulerek gosterilirler. Maliyete yasal harylar da dahil edilir. 
Kullan1ma ve satl§a haz1r hale getirilmesi onemli olyiide zaman isteyen varhklar soz konusu oldugunda, borylanma 
maliyetleri aktifle§tirilir. Bu varhklarm in§aas1 bittiginde ve kullamma hazir hale geldiklerinde ilgili maddi duran 
varhk kalemine sm1flandmhrlar. Bu tiir varhklar, diger sabit varhklar i9in kullandan amortisman yonteminde 
oldugu gibi, kullanima hazrr olduklarmda amortismana tabi tutulurlar. 

Arazi ve yapdmakta olan yatmmlar dt§mda, maddi duran varhklarm maliyet tutarlar1, beklenen faydah omurlerine 
gore dogrusal amortisman yontemi kullandarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydah omur, kalmti deger ve 
amortisman yontemi, tahminlerde ortaya yikan degi§ikliklerin olas1 etkileri iyin her yd gozden geyirilir ve 
tahminlerde bir degi§iklik varsa ileriye donuk olarak muhasebele§tirilir. 

Finansal kiralama ile alman varhklar, sahip olunan maddi duran varhklarda oldugu gibi beklenen faydah omrilne 
gore amortismana tabi tutulur. Eger fmansal kiralama doneminin sonunda sahipligin kazamhp kazandmayacag1 
kesin degil ise beklenen faydah omrii ile soz konusu kiralama siiresinden k1sa olanma gore amortismana tabi 
tutulur. 

Bir maddi duran varhk elden y1kanld1gmda veya kullanim1 ya da satl§mdan, gelecekte ekonomik yarar elde 
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal tablo dI§l brrak:1hr. Maddi duran varhklarm elden 9lkanlmas1 ya 
da bir maddi duran varhgm hizmetten ahnmas1 sonucu olu§an kazan9 veya kay1p sat1§ hasdatl ile varhgm defter 
degeri arasmdaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 

Ozel Maliyetler 

Ozel maliyetler Grup 'un gelecekte fayda saglamay1 bekledigi kiralad1g1 binalara yapdan kal1c1 iyile§tirmelerden 
olu§maktad1r. Grup, ozel maliyetleri iyile§tirmenin yapild1g1 tarihteki elde edim maliyetinden birikmi§ 
amortismanlan ve varsa deger dii§ukluklerini dii§erek muhasebele§tirmektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varhklar 

Satzn alznan maddi olmayan duran varlzklar 

Satm alman maddi olmayan duran varhklardan s1mrh omre sahip olanlar, maliyet degerlerinden birikmi§ itfa 
paylan ve birikmi§ deger dii§uklukleri dil§iildukten sonraki tutanyla gosterilirler. Bu varhklar beklenen faydah 
omiirlerine gore dogrusal itfa yontemi kullamlarak itfa edilir. Beklenen faydah omiir ve itfa yontemi, tahminlerde 
ortaya 91kan degi§ikliklerin olas1 etkilerini tespit etmek amac1yla her yd gozden geyirilir ve tahminlerdeki 
degi§iklikler ileriye donuk olarak muhasebele§tirilir. Satin alman maddi olmayan duran varhklardan smrrs1z omre 
sahip olanlar maliyet degerlerinden birikmi~ deger dii§ukliikleri dii§iildiikten sonraki tutanyla gosterilirler. 

Maddi olmayan varlzk/.arzn finansal tablo dzsz bzrakllmasz 

Bir maddi olmayan duran varhk elden ylkanld1gmda veya kullan1m1 ya da sat1§mdan, gelecekte ekonomik yarar 
elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal tablo d1§1 birakdrr. Bir maddi olmayan duran varhgm bilan~o 
dt§I b1rak1lmasmdan kaynaklanan kar ya da zarar, varsa, varhklarm elden 9Ikanlmasmdan saglanan net tahsilatlar 
ile defter degerleri arasmdaki fark olarak hesaplamr. Bu fark, ilgili varlik finansal tablo dt§ma almd1g1 zaman kar 
veya zararda muhasebele§tirilir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Maddi Olmayan Duran Varhklar (devam1) 

Maddi Duran Varlzklar ve Serefiye Haricinde Maddi Olmavan Duran Varlzklarda Deger Dusuklugii 

Grup, her raporlama tarihinde varhklannda deger dii§iikliigii olup olmad1g1m belirlemek i9in maddi olan ve 
olmayan duran varhklarmm defter degerini inceler. Varhklarda deger dii§iikliigii olmas1 durumunda, deger 
dii§iikliigii tutannm belirlenebilmesi i9in varhklann, varsa, geri kazan1labilir tutan ol9iiliir. Bir varhgm geri 
kazamlabilir tutannm ol9iilemedigi durumlarda Grup, varhkla ili§kili nakit yaratan birimin geri kazandabilir 
tutanm ol9er. Makul ve tutarh bir tahsis esas1 belirlenrnesi halinde §irket varhklan nakit yaratan birimlere dag1tihr. 
Bunun miimkiin olmad1g1 durumlarda, Grup varhklari makul ve tutarh bir tahsis esasmm belirlenmesi i9in en 
kii9iik nakit yaratan birimlere dag1t1hr. 

Siiresiz ekonomik omrii olan ve kullan1ma hazrr olmayan maddi olmayan duran varhklar, ydda en az bir kez ya da 
deger dii~iikliigii gostergesi olmas1 durumunda deger dii~iikliigii testine tabi tutulur. Geri kazamlabilir tutar, bir 
varhgm veya nakit yaratan birimin, sati~ maliyetleri dii§iilmii§ ger9ege uygun degeri ile kullan1m degerinden 
yiiksek olamd1r. Kullan1m degeri, bir varhk veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit 
aki§lannm bugiinkii degeridir. Kullan1m degerinin hesaplanrnasmda mevcut donemdeki piyasa degerlendirmesine 
gore paranm kullamm degerini ve gelecekteki nakit akimlari tahminlerinde dikkate almmayan varhga ozgii riskleri 
yans1tan vergi oncesi iskonto oran1 kullan1hr. 

Bir varhgm (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanllabilir tutannm defter degerinden dii§iik oldugu durumlarda, 
varhgm (ya da nakit yaratan birimin) defter degeri, geri kazamlabilir tutarina indirilir. ilgili varhgm yeniden 
degerlenen tutarla ol9iilmedigi hallerde deger dii~iiklugii zarari dogrudan kar veya zarar i9inde muhasebele~tirilir. 
Bu durumda deger dii~iikliigii zarari yeniden degerleme deger azah§l olarak dikkate ahnrr. 

Deger dii~iikliigii zararinm sonraki donemlerde iptali soz konusu oldugunda, varhgm (ya da ilgili nakit yaratan 
birimin) defter degeri geri kazandabilir tutar i9in yeniden giincellenen tahmini tutara denk gelecek ~ekilde artmhr. 
Arttmlan defter deger, ilgili varhk (ya da ilgili nakit yaratan birimi) i9in onceki donemlerde varhk i9in deger 
dii§iikliigii zarannm aynlmam1~ olmas1 durumunda ula~acag1 defter degeri a§mamahdrr. Varhk yeniden 
degerlenmi~ bir tutar iizerinden gosterilmedik9e, deger dii~iikliigii zaranna ili§kin iptal i§lemi dogrudan kar veya 
zarar i9inde muhasebele§tirilir. Y eniden degerlenmi~ bir varhgm deger dii§iikliigii zararmm iptali, yeniden 
degerleme artl§l olarak dikkate ahmr. 
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KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara~ar 

Finansal varhklar ve yukfunltiltikler, Grup finansal aracm sozle§meden dogan kar§thklarma taraf oldugunda 
Grup'un Konsolide Finansal Durum Tablosu'nda muhasebele§tirilir. Finansal varhklar ve yiikiimliililkler ilk 
olarak gen;ege uygun degerleri ilzerinden ol9tililr. Finansal varhklarm ve yilktimlulilklerin (ger9ege uygun deger 
degi§imi kar veya zarara yans1tilan finansal varhk ve ytikiimltililkler hari9) edinimi veya ihrac1yla dogrudan ili§kili 
olan i§lem maliyetleri, uygun bir §ekilde ilk muhasebele§tirmede o finansal varhklarm ve ytikiimliililklerin ger9ege 
uygun degerine eklenir veya bu degerden 9Ikarihr. 

Finansal varlzklar 

Normal yoldan al1mp satilan finansal varltklar i§lem tarihinde kay1tlara almrr veya 9Ikartilrr. Grup, finansal 
varltklarim (a) Finansal varhklarin yonetimi i9in Grup'un kulland1g1 i§ modeli, (b) Finansal varhgm sozle§meye 
bagh nakit ak1~larmm ozelliklerini esas alarak sonraki muhasebele~tirmede itfa edilmi~ maliyeti ilzerinden, 
ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tilarak veya ger9ege uygun deger degi§imi kar veya 
zarara yans1tilarak ol9iilen olarak srmflandmr. Grup sadece finansal varltklarin yonetimi i9in kulland1g1 i§ modelini 
degi§tirdiginde, bu degi§iklikten etkilenen tiim fmansal varhklari yeniden s1mflandmr. Finansal varltklarin 
yeniden s1mflandmlmas1, yeniden s1mfland1rma tarihinden itibaren ileriye yonelik olarak uygulanrr. Bu tiir 
durumlarda, daha once Konsolide Finansal Tablolar'a almm1§ olan kazan9, kay1p (deger dii§ilkltigii kazan9 ya da 
kay1plari dahil) veya faizler i9in herhangi dtizeltme yaptlmaz. 

Finansal varlzklarzn szmflandzrzlmasz 

A§ag1daki ko§ullari saglayan finansal varhklar sonradan itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden ol9iiliir: 

• fmansal varhgm, sozle§meye bagh nakit ak1§larmm tahsil edilmesini ama9layan bir i§ modeli kapsammda 
elde tutulmas1; ve 

• finansal varhga ili§kin sozle§me §artlarmm, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz odemelerini i9eren nakit ak1§lartna yol a9mas1. 

A§ag1daki ko§ullari saglayan finansal varhklar ise ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tilarak 
ol9iiliir: 
• finansal varhgm, sozle§meye bagh nakit aki§larinm tahsil edilmesini ve finansal varhgm sat1lmasm1 

ama9layan bir i§ modeli kapsammda elde tutulmas1; ve 
• finansal varhga ili§kin sozle§me §artlarmm, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz odemelerini i9eren nakit ak1§larma yol a9mas1. 

Bir finansal varltk, itfa edilmi§ maliyeti ilzerinden ya da ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire 
yans1tilarak ol9iilmiiyorsa, ger9ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1tdarak ol9iiliir. 

ilk defa finansal tablolara almada Grup, ticari ama9la elde tutulmayan ozkaynak aracma yapdan yatinmm1 ger9ege 
uygun degerindeki sonraki degi§ikliklerin diger kapsamh gelirde sunulmas1 konusunda, geri doniilemeyecek bir 
tercihte bulunulabilir. 
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2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara~lar ( devam1) 

jtfa edilmis malivet ve etkin faiz vontemi 

itfa edilmi§ maliyeti iizerinden gosterilen finansal varhklara ili§kin faiz geliri etkin faiz yontemi kullanilarak 
hesaplamr. Etkin faiz yontemi bir borc;lanma aracmm itfa edilmi~ maliyetini hesaplama ve faiz gelirini ilgili 
doneme dag1tma yontemidir. Bu gelir, ~ag1dakiler d1~mda, finansal varhgm briit defter degerine etkin faiz oran1 
uygulanarak hesaplan1r: 

(a) Satin almd1gmda veya olu§turuldugunda kredi-deger dii§iikliigii bulunan finansal varhklar: Bu tiir finansal 

varhklar ic;in Grup, ilk defa finansal tablolara ahnmasmdan itibaren, finansal varhgm itfa edilmi§ maliyetine 

krediye gore diizeltilmi§ etkin faiz oranm1 uygular. 

(b) Sann almd1gmda veya olu§turuldugunda kredi-deger dii§iikliigu bulunan finansal varhk olmayan ancak 

sonradan kredi-deger dii§iikliigiine ugram1§ finansal varhk haline gelen finansal varbklar: Bu tiir finansal 

varhklar ic;in Grup, sonraki raporlama donemlerinde, varhgm itfa edilmi§ maliyetine etkin faiz oramm 

uygular. 

Faiz geliri, sonraki muhasebele§tirmede itfa edilmi~ maliyetleri ve gerc;ege uygun deger degi§imi diger kapsamb 
gelire yans1tilm1~ borc;lanma arac;lari ic;in etkin faiz yontemi kullandarak: muhasebele§tirilir. 

Faiz geliri kar veya zararda muhasebele§tirilir. Faiz geliri eger mevduatlara dayah ise yatmmlardan gelir olarak 
gosterilir. Grup ic;i borc;lanma ve bore; verme i§lemlerinden kaynaklanan faiz gelirleri, olu§an faiz giderleri ile 
netlenir ve net faiz gideri olarak gosterilir . 

Gercege uvgun deger degisimi kar veva zarara yansztzlan finansal varlzkl.ar 

itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden veya gerc;ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tilarak olc;iilme 
kriterini kar§damayan finansal varhklar gerc;ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1tilarak olc;iiliirler. 

Gerc;ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1tllan finansal varhklar her donem sonunda gerc;ege uygun 
degerlerinden olc;iiliir ve tiim gerc;ege uygun deger degi§imleri, ilgili finansal varhklar finansal riskten korunma 
i§lemlerinin (bak:1mz korunma muhasebesi politikas1) bir parc;as1 olmad1klari siirece, kar veya zararda 
muhasebele§tirilir. 

Kur farki kazanc ve kayzplarz 

Finansal varhklarm yabanc1 para cinsinden gosterilen defter degeri, ilgili yabanc1 para birimiyle belirlenir ve her 
raporlama doneminin sonunda gec;erli kurdan c;evrilir. Ozellikle, 

• itfa edilmi§ maliyetinden gosterilen ve tan1mlanm.1§ bir riskten korunma i§leminin bir parc;as1 olmayan 
fmansal varhklar ic;in kur farklari kar veya zararda muhasebele§tirilir; 

• gerc;ege uygun deger degi§imi diger kapsamb gelire yans1tilarak olc;iilen ve tan1mlanm.1§ bir riskten korunma 
i§lemnin bir parc;as1 olmayan borc;lanma arac;larmm itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden hesaplanan kur farklari, 
donem kar veya zararmda muhasebele§tirilir. Olu§an diger tiim kur farklari, diger kapsamb gelirde 
muhasebele§tirilir; 

• gerc;ege uygun degeri kar veya zarara yans1t1larak olc;iilen ve tanrmlanm.1§ bir r§skten korunma i§leminin 
parc;as1 olmayan finansal varhklara ili§kin kur farklari donem kar veya zararda muhasebele~tirilir; ve 

gerc;ege uygun degeri diger kapsamh gelire yans1tilarak: olc;iilen ozkaynak arac;larma ili§kin kur farklari diger 
kapsamh gelirde muhasebele~tirilir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe PolitikalarlDID Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara,;lar ( devam1) 

Finansal varlzldarda deger dusukliigii 

Grup, itfa edilmi~ maliyetleri iizerinden gosterilen veya gen;ege uygun deger degi~imi diger kapsamh gelire 
yans1tdarak ol9iilen bor9lanma ar~lar1, kira alacaklan, ticari alacaklar, mii§terilerle yapdan sozle§melerden dogan 
varhklar ve aynca finansal teminat sozle~merine yap1lan yatmmlarma dair beklenen kredi zararlan i9in Konsolide 
Finansal Tablolar'mda deger dii~iikliigii kar~1hg1 aymr. Beklenen kredi zaran tutan her raporlama doneminde ilgili 
finansal varhgm ilk kez Konsolide Finansal Tablolar'a almmasmdan bu yana kredi riskinde olu~an degi§iklikleri 
yans1tacak ~ekilde giincellenir. 

Grup onemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar, mii§terilerle yapilan sozle§melerden dogan varhklar ve 
kira alacaklan i9in basitle~tirilmi~ yakl~1mdan faydalanarak deger dii§iikliigii kar~1hklanm, ilgili finansal 
varhklann omilrleri boyunca beklenen kredi zararma e~it tutarda hesaplar. 
Grup diger tiim finansal ar~lari i9in, ilk muhasebele~tirmeden bu yana eger kredi riskinde onemli bir art1~ olduysa 
omilr boyu beklenen kredi zararlarmi muhasebele~tirir. Ancak finansal aracm kredi riski ilk muhasebele~tirmeden 
bu yana onemli bir am~ gostermemi~se Grupo fmansal ara~ i~in 12 ayhk beklenen kredi zarari tutannda zarar 
kar§1hgm1 muhasebele~tirir. 

Bekl.enen kredi zararlarznzn olciimu ve muhasebelestirilmesi 

Beklenen kredi zararlarmm ol9iimii, temerriit ihtimali, temerriit halinde kay1p (omegin temerriit varsa kaybm 
biiyiikliigii) ve temerriit halinde riske esas tutann bir fonksiyonudur. Temerriit olas1hg1 ve temerriit halinde kaybm 
degerlendirilmesi, ileriye doniik bilgilerle diizeltilmi§ ge9mi§e ait verilere dayan1r. Finansal varhklarm temerriit 
halinde riske esas tutan, ilgili varhklann raporlama tarihindeki briit defter degeri iizerinden yans1t1lrr. 

Finansal varhklarm beklenen kredi zarari, Grup'un sozle~meye dayal1 olarak vadesi geldik9e ger9ekle~ecek nakit 
ak:1§lannm tamam1 ile Grup'un tahsil etmeyi bekledigi nakit ak1§larmm tamam1 arasmdaki farkm (tiim nakit 
a91klarmm) ba§lang1ytaki etkin faiz oran1 (ya da satm almd1gmda veya olu§turuldugunda kredi-deger dii§iikliigii 
bulunan finansal varhklar i9in krediye gore diizeltilmi§ et.kin faiz oran1) iizerinden hesaplanan bugiinkii degeridir. 

Finansal varlzklarm finansal tablo dzsz bzrakzlmasz 

Grup yalmzca finansal varhktan kaynaklanan nakit ak:1§larma ili§kin sozle§meden dogan haklarm silresi 
doldugunda veya finansal varhg1 ve fmansal varhgm sahipliginden kaynaklanan her tiirlii risk ve getirileri onemli 
ol9i.ide ba~ka bir i§letmeye devrettiginde o finansal varhg1 fmansal tablo d1§1 b1rakrr. 

itfa edilmi~ maliyeti iizerinden olfiilen bir fmansal varhk finansal tablo d1§I b1raktlrrken varhgm defter degeri ve 
tahsil edilen ve edilecek bedel arasmdaki fark kar veya zararda muhasebele§tirilir. Aynca, ger9ege uygun deger 
degi§imi diger kapsamh gelire yans1t1lan bir bor9lanma aracmm finansal tablo d1§1 b1rakdmasmda, daha once ilgili 
araca ili§kin ozkaynaklarda biriken top lam kazan9 veya kay1p, kar veya zararda yeniden smiflandmhr. Grup 'un 
ilk muhasebele§tirmede ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tarak ol9meyi tercih ettigi bir 
ozkaynak aracmm fmansal tablo dt§I b1rak:1lmas1 durumundaysa, ozkaynaklarda biriken toplam kazan9 veya kay1p 
kar veya zararda muhasebele§tirilmez, dogrudan birikmi§ karlara transfer edilir. 
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2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalar1mn Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara~lar ( devam1) 

Finansal vukiimliiliikler 

Grup, finansal yiikiimliiliigii ilk defa fmansal tablolara al1rken gen;ege uygun degerinden olr;er. Gerr;ege uygun 
deger degi§imleri kar veya zarara yans1tdanlar d1§mdaki yiikiimliiliiklerin ilk olr;iimiinde, bunlann edinimiyle veya 
ihrac1yla dogrudan ili§kilendirilebilen i§lem maliyetleri de gerr;ege uygun degere ilave edilir. 

Grup, a§ag1dakiler d1§mda kalan tiim fmansal yiikiimliiliiklerini sonraki muhasebele§tirmede itfa edilmi§ 
maliyetinden olr;iilen olarak sm1flandmr: 

(a) Gerr;ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1tdan finansal yiikiimliiltikler: Bu yiikiimliiltikler, tiirev 

iiriinler de dahil olmak iizere, sonraki muhasebele~tirmede geryege uygun degerinden olyiiliir. 

(b) Finansal varhgm devredilmesi i~leminin finansal tab lo d1~1 brrakma ~artlarmI ~1mamas1 veya devam eden 
ili~ki yakl~immm uygulanmas1 durumunda ortaya r;tkan finansal ytikiimliiliikler: Grup, bir varhg1 devam 

eden ili§kisi olr;iisiinde finansal tabloda gostermeye devam ettigi durumda, fmansal tabloya buna bagh bir 

yiikiimliiltik de yans1trr. Devredilen varltk ve buna bagh yiikiimliiliik, Grup 'un elinde tutmaya devam ettigi 

hak ve mtikellefiyetleri yans1tacak §ekilde olr;iiliir. Devredilen varhga bagh yiikiimliiltik, devredilen varhgm 

net defter degeri ile aym usulde olr;iiliir. 

( c) TFRS 3 'tin uyguland1g1 bir i§letme birle§mesinde edinen i~letme tarafmdan finansal tablolara alman ~arta 

bagh bedel: ilk defa finansal tablolara almmasmdan sonra, bu tiir bir ~arta bagh bedeldeki gerr;ege uygun 

deger degi~imleri kar veya zarara yans1tdarak olr;iiliir. 

Finansal vukiimluliiklerin finansal tablo dzsz bzralalmasz 

Grup finansal yiikiimliiliikleri yalmzca Grup 'un yiikiimliiliikleri ortadan kalktigmda, iptal edildiginde veya zaman 
a§imma ugrad1gmda finansal tablo dt§I brrakrr. Finansal tablo d1§1 brrakdan finansal yiikiimliiliigiin defter degeri 
ve devredilen nakit d1§1 varbklar veya iistlenilen yiikiimliiliikler dahil olmak iizere odenen veya odenecek tutar 
arasmdaki fark, kar veya zararda muhasebele~tirilir. 
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2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalar1mn Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara~Iar ( devam1) 

2018 yzlma kadar gecerli olan politika: 

Finansal varhklar 

Geri;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tJ.lan finansal varhk olarak s1mflanan ve geri;ege uygun degerinden 
kay1tlara ahnanlar haricindeki finansal varhklar, geri;ege uygun piyasa degeri ile ahrn i§lemiyle dogrudan 
ili§kilendirilebilen harcamalarm toplam tutari uzerinden muhasebele§tirilir. Yatmm arai;larmm ilgili piyasa 
tarafmdan belirlenen sureye uygun olarak teslimatJ. ko§ulunu t~1yan bir kontrata bagh olan finansal varhklann 
al1m1 veya satl§I sonucunda ilgili varhklar, i§lem tarihinde kay1tlara almrr veya kay1tlardan 91kanlrr. 

Finansal varhklar "geri;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar", "vadesine kadar elde 
tutulacak yatmmlar'', "sat1lmaya hazrr finansal varhklar" ve "krediler ve alacaklar" olarak s1mflandmhr. 
Sm1flandmna, finansal varhgm elde edilme amacma ve ozelligine bagh olarak, ilk kayda alma masmda 
belirlenmektedir. 

Etkin faiz yontemi 

Etkin faiz yontemi, bor9lanma aracmm itfa edilmi§ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili§kili oldugu 
doneme dag1tdmas1 yontemidir. Etkin faiz oran1; finansal aracm beklenen omru boyunca veya uygun olmas1 
durumunda dab.a k1sa bir zaman dilimi suresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam1mn, ilgili finansal varhgm 
tam olarak net bugunkii degerine indirgeyen orandir. 

Geri;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1t1lan finansal varhklar di§mda s1mflandmlan finansal varhklar ile 
ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr. 

Gercege uygun deger far/a kar veya zarara yansitzlan finansal varkldar 

Geri;ege uygun deger fark1 gelir tablosuna yans1tilan finansal varhklar; al1m-satJ.m amac1yla elde tutulan finansal 
varhklard1r. Bir finansal varhk k1sa vadede elden 9Ikanlrnas1 amac1yla edinildigi zaman soz konusu kategoride 
sm1flandmhr. Finansal riske kar§I etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi§ olan turev iirunleri te§kil eden bahse 
konu fmansal varhklar da ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tdan fmansal varllklar olarak 
sm1flandmlir. 

28 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 
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KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 
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2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara~lar ( devam1) 

2018 yzlzna kadar gecerli olan politika (devamz) 

Finansal varhklar (devarm) 

Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i§lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride 
s1mflandmhr. Kredilerve alacaklar (ticari ve diger alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve digerleri) etkin faizyontemi 
kullanilarak iskonto edilmi§ maliyeti iizerinden deger dii§iikliigil dii§iilerek gosterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin 
onemli olmad1gi durumlar haricinde etkin faiz oran1 yontemine gore hesaplanarak kay1tlara almir. 

Finansal varlildarda deger dusuklugu 

Ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar d1§mdaki finansal varhk veya finansal 
varhk gruplari her raporlama tarihinde deger dii§iikliigiine ugrad1klarma ili§kin gostergelerin bulunup 
bulunmad1gma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele§tirilmesinden sonra bir veya 
birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varbk grubunun gilvenilir bir 
bi9imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak1mlar1 iizerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varhgm 
deger dii§iikliigiine ugrad1gma ili§kin tarafs1z bir gostergenin bulunmas1 durumunda deger dii§iikliigil zarar1 olu§ur. 

itfa edilmi§ degerinden gosterilen fmansal varhklar i9in deger dii§iikliigii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit 
akimlarmm fmansal varhgm etkin faiz oran1 iizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii degeri ile defter 
degeri arasmdaki farktir. 

Maliyet degerinden gosterilen finansal varhklar i9in deger dii§iikliigii tutari gelecekte beklenen tahmini nakit 
akimlarmm benzer bir fmansal varhk i9in olan cari faiz oranlari ile iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii degeri 
ile defter degeri arasmdaki farktir. Bu tiir bir deger dil§iiklilgii sonraki donemlerde iptal edilemez. 

Bir kar§Ihk hesabmm kullan1lmas1 yoluyla defter degerinin azaltild1g1 ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal 
varhklarda, deger dii§iikliigii dogrudan ilgili finaIIsal varhgm kay1th degerinden dii§iiliir. Ticari alacagm tahsil 
edilememesi durumunda soz konusu tutar kar§1hk hesabmdan dii§iilerek silinir. Kar§ihk hesabmdaki degi§imler 
kar veya zarar tablosunda muhasebele§tirilir. 

itfa edilmi§ degerinden gosterilen finansal varhklar i9in, deger dii§iikliigii zarari sonraki donemde azal1rsa ve azah§ 
deger dii§iikliigii zararmm muhasebele§tirilmesi sonrasmda meydaIIa gelen bir olayla ili§kilendirilebiliyorsa, 
onceden muhasebele§tirilen deger dii§iikliigii zarari, deger dii§iikliigiiniin iptal edilecegi tarihte yatmmm deger 
dii§iikliigil hi9bir zaman muhasabele§tirilmemi§ olmas1 durumunda ula§acag1 itfa edilmi§ maliyet tutarim 
a§mayacak §ekilde kar veya zarar tablosunda iptal edilir. 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satln alim tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 
3 aydan daha az olan, hemen nakde 9evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi§ikligi riski ta§imayan yiiksek 
likiditeye sahip diger k1sa vadeli yatmmlard1r. Grup'un nakit ve nakit benzerleri 'Krediler ve Alacaklar' 
kategorisinde sm1flandmlmaktadir. 
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(Aksi belirtilmedigi surece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi¢r) 

2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Finansal Ara~lar ( devam1) 

Finansal yiikiimliiliikler 

Grup'un finansal yillctimliiliikleri ve ozkaynak ara9lan, sozle~meye bagh diizenlemelere, finansal bir 
yiikiimliiliigiin ve ozkaynaga dayah bir aracm tannnlanma esasma gore smdlandmhr. Grup'un film bor9lan 
dii~iildiikten sonra kalan varhklanndaki hakla temsil eden sozle~me ozkaynaga dayal1 finansal ara9trr. Belirli 
finansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah fmansal ara9lar i9in uygulanan muhasebe politikalar1 a§ag1da 
belirtilmi~tir. 

Finansal yiikiimliilukler ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal yiikiimliiliikler veya diger 
finansal yfikiimliiliikler olarak smdlandmhr. 

Gercege uygun deger far/a kar veva zarara yansztzlan finansa/ yukiimlu/uk/er 

Ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan fmansal yiikiimliiliikler, ger9ege uygun degeriyle kayda ahmr 
ve her raporlama doneminde, raporlama tarihindeki ger9ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Ger9ege uygun 
degerlerindeki degi~im, kar veya zarar tablosunda muhasebele§tirilir. Kar veya zarar tablosunda muhasebele§tirilen 
net kazan9 ya da kay1plar, soz konusu finansal yiikiimliiliik i9in odenen faiz tutarm1 da kapsar. 

Diger finansal vuk:iimlulukler 

Diger finansal yukiimliiliikler, finansal, ticari ve diger bor9lar dahil, ba§lang19ta i§lem maliyetlerinden anndmlmt§ 
ger9ege uygun degerleriyle muhasebele§tirilir. 

Diger finansal yiikiimliiliikler sonraki donemlerde etkin faiz oran1 iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin 
faiz yontemi kullan1larak itfa edilmi§ maliyet bedelinden muhasebele§tirilir. 

Netlestirme I Mahsup 

Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varhk ve yiikiimliiliikleri netle~tirmeye yonelik yasal bir hak ve 
yaptinm giiciine sahip olunmas1 ve soz konusu varhk ve yiikiimliiliikleri net bazda tahsil etme/odeme veya e§ 
zamanh sonu9landrrma maliyetinin olmas1 durumunda finansal tablolarda netle§tirilerek gosterilmektedir. 

i~letme Birle~meleri 

i§letme satin alnnlan, satm alnn yontemi kullanilarak, muhasebele§tirilir. Bir i§letme birle§mesinde transfer edilen 
bedel, ger9ege uygun degeri iizerinden ol9iiliir; transfer edilen bedel, edinen i~letme tarafmdan transfer edilen 
varhklann birle§me tarihindeki ger9ege uygun degerlerinin, edinen i§letme tarafmdan edinilen i§letmenin onceki 
sahiplerine kar§t ustlenilen bor9larm ve edinen i§letme tarafmdan 91kanlan ozkaynak paylarmm toplam1 olarak 
hesaplantr. Satm alnna ili~kin maliyetler genellikle olu~tuklan anda gider olarak muhasebele~tirilir. 
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2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

i~Ietme Birle~meleri ( devam1) 

Satm alman tannnlanabilir varhklar ile tistlenilen ylikiimltiltikler, satm alnn tarihinde ger9ege uygun degerleri 
iizerinden muhasebele§tirilir. A§ag1da belirtilenler bu §ekilde muhasebele§tirilmez: 

• Ertelenmi§ vergi varhklart ya da yilldimliiliikleri veya 9ah§anlara saglanan faydalara ili§kin varhk ya da 
yiikiimliiliikler, s1ras1yla, TMS 12 Gelir Vergileri ve TMS 19 <;alz~anlara Saglanan Fayda/ar standartlari 
uyarinca hesaplanarak, muhasebele§tirilir; 

• Satm alman i§letmenin hisse bazh odeme anla§malari ya da Grup 'un satm ahnan i§letmenin hisse bazh odeme 
anla§malarmm yerine gec;mesi amac1yla imzalad1g1 hisse bazh odeme anla§malan ile ili§kili ytiktimliiltikler 
ya da ozkaynak arac;lari, satm alnn tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlz Odemeler standard1 uyarmca 
muhasebele§tirilir; ve 

• TFRS 5 Satz~ Ama9/z Eide Tutu/an Duran V arlzklar ve Durduru/an Faaliyetler standard1 uyarmca satt§ ama9h 
elde tutulan olarak smdlandmlan varhklar (ya da elden c;Ikarma gruplan) TFRS 5 'te belirtilen kurallara gore 
muhasebele§tirilir. 

~erefiye, satm ahm ic;in transfer edilen bedelin, satm alman i§letmedeki varsa kontrol giicii olmayan paylarm ve, 
varsa, a§amah olarak gerc;ekle§en bir i§letme birle§mesinde edinen i§letmenin daha onceden elinde bulundurdugu 
edinilen i§letmedeki ozkaynak paylarmm ger9ege uygun degeri toplammm, satm alman i§letmenin satm alma 
tarihinde tannnlanabilen varllklarmm ve iistlenilen tannnlanabilir yiikiimliiliiklerinin net tutanm a§an tutar olarak 
hesaplan1r. Y eniden degerlendirme sonrasmda satm alman i§letmenin satm alma tarihinde tan1mlanabilen 
varhklannm ve iistlenilen tammlanabilir yiikilmliiliiklerinin net tutannm, devredilen satm alma bedelinin, satm 
ahnan i§letmedeki kontrol giicii olmayan paylann ve, varsa, satm alma oncesinde satm ahnan i§letmedeki paylarm 
ger9ege uygun degeri toplamm1 a§mas1 durumunda, bu tutar pazarhkh satm almadan kaynaklanan kazan9 olarak 
dogrudan kar/zarar ic;inde muhasebele§tirilir. 

Hissedar paylarm1 temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda i§letmenin net varhklannm belli bir oranda pay 
hakkm1 veren kontrol giicii olmayan paylar, ilk olarak ya ger9ege uygun degerleri iizerinden ya da satm alman 
i§letmenin tan1mlanabilir net varhklanmn kontrol giicii olmayan paylar oranmda muhasebele§tirilen tutarlari 
iizerinden olc;iiliir. Olc;iim esas1, her bir i§leme gore belirlenir. Diger kontrol giicii olmayan pay tiirleri gerc;ege 
uygun degere gore ya da, uygulanabilir oldugu durumlarda, bir ba§ka TMS' de belirtilen yontemler uyarmca 
olc;iiliir. 

Bir i§letme birle§mesinde Grup tarafmdan transfer edilen bedelin, ko§ullu bedeli de ic;erdigi durumlarda, ko§ullu 
bedel satin ahm tarihindeki gerc;ege uygun deger iizerinden olc;iiliir ve i§letme birle§mesinde transfer edilen bedele 
dahil edilir. Olc;me donemi ic;erisinde ortaya c;Ikan ek bilgilerin sonucunda ko§ullu bedelin gerc;ege uygun 
degerinde diizeltme yapilmas1 gerekiyorsa, bu diizeltme $erefiyeden gec;mi§e doniik olarak diizeltilir. Olc;me 
donemi, birle§me tarihinden sonraki, edinen i§letmenin i$letme birle§mesinde muhasebele~tirdigi gec;ici tutarlan 
diizeltebildigi donemdir. Bu donem satin alnn tarihinden itibaren 1 yildan fazla olamaz. 

Olc;me donemi duzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen ko$ullu bedelin gerc;ege uygun degerindeki degi$iklikler ic;in 
uygulanan sonraki muhasebele$tirme i$lemleri, ko$ullu bedel ic;in yapilan smrlland1rma $ekline gore degi§ir. 
Ozkaynak olarak sm1flandmlm1~ ko§ullu bedel yeniden olc;iilmez ve buna ili§kin sonradan yapilan odeme, 
ozkaynak ic;erisinde muhasebele§tirilir. Varltk ya da bore; olarak s1mflandmlan ko§ullu bedelin finansal arac; 
niteliginde olmas1 ve TMS 39 Finansa/ Ara9/ar: Muhasebele~tirme ve 0/9me standard1 kapsammda bulunmas1 
durumunda, soz konusu ko§ullu bedel gerc;ege uygun degerinden olc;iiliir ve degi§iklikten kaynaklanan kazanc; ya 
da kay1p, kar veya zararda ya da diger kapsamh gelirde muhasebele§tirilir. TMS 39 kapsammda olmayanlar ise, 
TMS 3 7 Kar~zlzklar, Ko~ullu Bor9/ar ve Ko~ullu Varlzk/ar veya diger uygun TFRS 'ler uyarmca muhasebele§tirilir. 
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2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

i~Ietme Birle~meleri ( devam1) 

A~amal1 olarak geri;ekle~en bir i~letme birle~mesinde Grup'un satJ.n ahnan i~letmede onceden sahip oldugu 
ozk:aynak pay1 geri;ege uygun degere getirmek ii;in satln al1m tarihinde (yani Grup'un kontrolii ele ald1g1 tarihte) 
yeniden olyiiliir ve, varsa, ortaya yikan kazarn;/zarar kar veya zarar iyinde muhasebele~tirilir. Satm ahm tarihi 
oncesinde diger kapsamh gelir ii;inde muhasebele~tirilen satJ.n ahnan i~letmenin paymdan kaynaklanan tutarlar, 
soz konusu paylarm elden 91kanld1g1 varsaynm altmda kar veya zarara aktar1hr. 

i~letme birle~mesi ile ilgili satJ.n alma muhasebesinin birle~menin geryekle~tigi raporlama tarihinin sonunda 
tamamlanamad1g1 durumlarda, Grup muhasebele~tirme i~leminin tamamlanamad1g1 kalemler ii;in geyici tutarlar 
raporlar. Bu gei;ici raporlanan tutarlar, oli;iim doneminde diizeltilir ya da satln ahm tarihinde muhasebele~rilen 
tutarlar iizerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya i;tkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni 
bilgileri yans1tmak amac1yla fazladan varltk veya yiikiimliiliik muhasebele~tirilir. 

Serefiye 

Satm ahm i~leminde olu§an §erefiye tutan, varsa, deger dii§iikliigii kar§thklan dii§iildiikten sonra satm ahm 
tarihindeki maliyet degeriyle degerlenir. 

Deger dii~iikliigii testi ii;in, ~erefiye Grup'un birle~menin getirdigi sinerjiden fayda saglamay1 bekleyen nakit 
iireten birimlerine (ya da nakit iireten birim gruplarma) dag1t1hr. 

~erefiyenin tahsis edildigi nakit iireten birimi, her yd deger dii~iikliigii testine tabi tutulur. Birimin deger 
dii§iikliigiine ugrad1g1m gosteren belirtilerin olmas1 durumunda ise deger dii~iikliigii testi daha s1k yap1hr. Nakit 
ilreten birimin geri kazanilabilir tutan defter degerinden dii§iik ise, deger dii§iikliigii kar§1hg1 ilk olarak birime 
tahsis edilen §erefiyeden aynhr, ardmdan birim ii;indeki varhklarm defter degeri dil§iirilliir. ~erefiye iyin aynlan 
deger dii§iikliigii kar~1hg1, dogrudan konsolide kar veya zarar tablosundaki kar/zarar ii;inde muhasebele~tirilir. 
~erefiye deger dil~iikliigii kar~1hgi sonraki donemlerde iptal edilmez. 

ilgili nakit iireten birimin sat1~1 srrasmda, §erefiye iyin belirlenen tutar, satJ.~ i~leminde kar/zarann hesaplamasma 
dahil edilir. 

Kur Degi~iminin Etkileri 

Y abanc1 Para islem ve Bakiyeler 

Grup'un her i~letmesinin kendi finansal tablolan faaliyette bulunduklan temel ekonomik i;evrede ge9erli olan para 
birimi (i~levsel para birimi) ile sunulmu§tur. ~irket'in i§levsel para birimi ABD Dolan olmakla birlikte, sunum 
para birimi TL cinsinden ifade edilmi§tir. 

Her bir i§letmenin finansal tablolannm hazrrlanmas1 s1rasmda, yabanc1 para cinsinden (ABD Dolan d1§mdaki para 
birimleri) ger9ekle§en i§lemler, i§lem tarihindeki kurlar esas almmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal 
tablolarda yer alan dovize endeksli parasal varhk ve yiikiimliiliikler raporlama tarihinde ge9erli olan kurlar 
kullanilarak ABD Dolan 'na 9evrilmektedir. Geri;ege uygun degeri ile izlenmekte olan parasal olmayan 
kalemlerden yabanc1 para cinsinden kaydedilmi~ olanlar, ger9ege uygun degerin belirlendigi tarihteki kurlar esas 
ahnmak suretiyle ABD Dolar1'na 9evrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ol9iilen yabanc1 para birimindeki 
parasal olmayan kalemler yeniden 9evrilmeye tabi tutulmazlar. 
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2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR ( devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Kur Degi~iminin Etkileri ( devam1) 

Yabanc1 Para islem ve Bakiyeler (devam1) 

Kur farklan, ~ag1da belirtilen durumlar haricinde, olu~tuklan donemdeki kar ya da zararda muhasebele~tirilirler: 

• Gelecege yonelik kullan1m amac1yla in~a edilmekte olan varhklarla ili~kili olan ve yabanc1 para birimiyle 
gosterilen bori;lar iizerindeki faiz maliyetlerine diizeltme kalemi olarak ele ahnan ve bu tiir varhklarm 
maliyetine dahil edilen kur farklan, 

• Y abanc1 para biriminden kaynaklanan risklere (risklere k~1 finansal koruma saglamaya ili~kin muhasebe 
politikalan a§ag1da ay1klanmaktadrr) kar~1 finansal koruma saglamak amac1yla geryekle§tirilen i§lemlerden 
kaynaklanan kur farklan, 

• Yurtd1~1 faaliyetindeki net yatmmm bir paryasm1 olu~turan, yevrim yedeklerinde muhasebele~tirilen ve net 
yatmmm sat1~mda kar ya da zararla ili~kilendirilen, odenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtd1~1 
faaliyetlerden kaynaklanan parasal bori; ve alacaklardan dogan kur farklan. 

Y abanc1 Ulkelerde Faaliyet Gosteren Bagh Ortakhklarm Finansal Tablolan 

Grup'un yabanc1 faaliyetlerindeki varhk ve yiikiimliiliikler, konsolide finansal tablolarda raporlama tarihinde 
gei;erli olan kurlar kullanilarak ABD Dolancinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, i§lemlerin geryekle§tigi 
tarihteki kurlann kullan1lmas1 gereken donem iyerisindeki doviz kurlarmda onemli bir dalgalanma olmad1g1 
takdirde (onemli dalgalanma olmas1 halinde, i~lem tarihindeki kurlar kullan1hr), donem ii;erisindeki ortalama 
kurlar kullanilarak 9evrilir. Olu~an kur fark1 diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilir ve ozkaynagm ayn bir 
bile§eninde biriktirilir. 

Raporlama Diineminden Sonraki Olaylar 

Raporlama doneminden sonraki olaylar; kara ili§kin herhangi bir duyuru veya diger sei;ilmi§ finansal bilgilerin 
kamuya ai;1klanmasmdan sonra ortaya i;Ikm1§ olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal tablolann yayim1 ii;in 
yetkilendirilme tarihi arasmdaki tiim olaylan kapsar. 

Grup, raporlama tarihinden sonra diizeltme gerektiren olaylann ortaya i;1kmas1 durumunda, finansal tablolara 
alman tutarlan bu yeni duruma uygun §ekilde diizeltir. 

Kar~ihklar 

Gei;mi§ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yiikiimliilugiin bulunmas1, yiikumliiliigiin yerine getirilmesinin 
muhtemel olmas1 ve soz konusu yiikiimliiluk tutanmn gilvenilir bir §ekilde tahmin edilebilir olmas1 durumunda 
finansal tablolarda kar§thk aynhr. 

Kar§thk olarak aynlan tutar, yiikilmliiliige ili§kin risk ve belirsizlikler goz oniinde bulundurularak, raporlama tarihi 
itibanyla yiikiimliiliigiin yerine getirilmesi ii;in yap1lacak harcamanm en giivenilir §ekilde tahmin edilmesi yoluyla 
hesaplanrr. Kar§thgm, mevcut yiikiimliiliigiin kar§1lanmas1 ii;in gerekli tahmini nakit akimlarm1 kullanarak 
oli;iilmesi durumunda soz konusu kar§thgm defter degeri, ilgili nakit ak1mlarmm bugiinku degerine e~ittir. 

Kar§thgm odenmesi ii;in gerekli olan ekonomik faydanm bir k1sm1 ya da tamammm iii;iincii taraflarca 
kar§tlanmasmm beklendigi durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarm tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 
olmas1 ve giivenilir bir ~ekilde oli;iilmesi halinde varhk olarak muhasebele§tirilir. 
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2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Yat1nm Ama~h Gayrimenkuller 

Yatmm ama9h gayrimenkuller, kira ve/veya deger artl§ kazanc1 elde etmek amac1yla elde tutulan gayrimenkuller 
olup ilk olarak maliyet degerleri ve buna dahil olan i§lem maliyetleri ile ol9iiliirler. Ba§lang19 muhasebele§tirmesi 
sonrasmda yatmm ama9h gayrimenkuller, raporlama tarihi itibanyla piyasa ko§ullanm yans1tan ger9ege uygun 
deger ile degerlenirler. Y atmm ama9h gayrimenkullerin ger9ege uygun degerindeki degi§ikliklerden kaynaklanan 
kazan9 veya zararlar olu§tuklari donemde kar veya zarar tablosuna dahil edilirler. 

Y atmm amai;h gayrimenkuller, satdmalari veya kullandamaz hale gelmeleri ve sat1§mdan gelecekte herhangi bir 
ekonomik yarar saglanamayacagmm belirlenmesi durumunda finansal tablo d1§1 b1rakihrlar. Yatmm amai;h 
gayrimenkulun kullanim siiresini doldurmasmdan veya satl§mdan kaynaklanan kar/zarar, olu§tuklari donemde kar 
veya zarar tablosuna dahil edilir. 

Transferler, yatrrim amayh gayrimenkullerin kullammmda bir degi§iklik oldugunda yap1lrr. Ger9ege uygun deger 
esasma gore izlenen yatmm ama9h gayrimenkulden, sahibi tarafmdan kullamlan gayrimenkul sm1fma yapilan bir 
transferde, transfer sonrasmda yapdan muhasebele§tirme i§lemindeki tahmini maliyeti, antlan gayrimenkulun 
kullanim §eklindeki degi§ikligin ger9ekle§tigi tarihteki geri;ege uygun degeridir. Sahibi tarafmdan kullandan bir 
gayrimenkuliin, geri;ege uygun deger esasma gore gosterilecek yatmm amai;h bir gayrimenkule donii§mesi 
durumunda, i§letme, kullanimdaki degi§ikligin ger9ekle§tigi tarihe kadar "Maddi Duran V arhklar"a uygulanan 
muhasebe politikasm1 uygular. 

31 Aral1k 2018 tarihi itibar1yla yatmm amai;h gayrimenkuller kalemi Adana Re§atbey'de bulunan binadan 
olu§makta olup, tutari 622.349 TL (31 Arahk 2017: 446.204 TL). 

Kurum Kazanc1 Uzerinden Besaplanan Vergiler 

Turk Vergi Mevzuat1, ana §irket ve onun bagh ortakhgma konsolide vergi beyannamesi haz1rlamasma izin 
vermediginden, ekli konsolide finansal tablolarda da yans1t1ld1g1 fizere, vergi kar§1hklar1 her bir i§letme bazmda 
ayn olarak hesaplanm1§t1r. 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi§ vergi giderinin toplammdan olu§ur. 

Cari vergi 

Cari yd vergi yfikiimlfiliigii, donem karmm vergiye tabi olan k1sm1 iizerinden hesaplan1r. Vergiye tabi kar, diger 
y11larda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 
miimkiin olmayan kalemleri harii; tutmas1 nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farkhhk gosterir. Grup 'un 
cari vergi yiikilmliiliigii raporlama tarihi itibar1yla yasalla§mt§ ya da onemli oli;iide yasalla§ml§ vergi oran1 
kullanilarak hesaplanm1§trr. 

Ertelenmis vergi 

Ertelenmi§ vergi yfikfimliiliigii veya varhg1, varhklarm ve yfikiimliiliiklerin fmansal tablolarda gosterilen tutarlari 
ile yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate ahnan tutarlari arasmdaki ge9ici farkhhklarm bilan90 yontemine gore 
vergi etkilerinin yasala§IDI§ vergi oranlari dikkate ahnarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenmi§ vergi 
yfikiimliilfikleri vergilendirilebilir gei;ici farklarm tiimii ii;in hesaplanrrken, indirilebilir gei;ici farklardan olu§an 
ertelenmi§ vergi varhklari, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle soz konusu farklardan yararlanmanm 
kuvvetle muhtemel olmas1 §artlyla hesaplanmaktadrr. Bahse konu varhk ve yiikiimliiliikler, ticari ya da mali 
kar/zarari etkilemeyen i§leme ili§kin gei;ici fark, §erefiye veya diger varhk ve yi.ikiimliilfiklerin ilk defa finansal 
tablolara al1nmasmdan (i§letme birle§meleri dt§mda) kaynaklan1yorsa muhasebele§tirilmez. 
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2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

Kurum Kazanc1 Ozerinden Hesaplanan Vergiler ( devam1) 

Ertelenmis vergi (devamz) 

Ertelenmi§ vergi yiikfunliiliikleri, Grup'un ge9iei farkhhklarm ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm 
geleeekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm dii§iik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i§tiraklerdeki 
yatmmlar ve i§ ortakhklanndaki paylar ile ili§kilendirilen vergilendirilebilir ge9iei farklann tiimii i9in hesaplanrr. 
Bu tiir yatmm ve paylar ile ili§kilendirilen vergilendirilebilir ge9iei farklardan kaynaklanan ertelenmi§ vergi 
varbklan, yakm geleeekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle soz konusu farklardan yararlanmamn 
kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte ilgili farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 §artlanyla 
hesaplanmaktadrr. 

Ertelenmi§ vergi varhgmm kay1th degeri, her raporlama tarlhi itibar1yla gozden ge9irilir. Ertelenmi§ vergi 
varhgmm kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek 
diizeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad1g1 ol9iide azalt1hr. 

Ertelenmi§ vergi varhklan ve yiikiimliiliikleri varhklann ger9ekle§ecegi veya yiikiimliiliiklerin yerine getirilecegi 
donemde ge9erli olmas1 beklenen ve bilan90 tarihi itibanyla yasalla§mt§ veya onemli ol9iide yasalla§mt§ vergi 
oranlan (vergi diizenlemeleri) iizerinden hesaplanrr. Ertelenmi§ vergi varhklan ve yiikfunliiliiklerinin 
hesaplanmas1 s1rasmda, Grup'un raporlama tarlhi itibar1yla varhklannm defter degerini geri kazanmas1 ya da 
yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi i9in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonu9lan dikkate almrr. 

Ertelenmi§ vergi varbklan ve yiikiimliiliikleri, eari vergi varhklar1yla earl vergi yiikiimliiliiklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yiikiimliiliiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan 
gelirvergisiyle ili§kilendirilmesi ya da Grup'un earl vergi varhk ve yiikfunliiliiklerini netle§tinnek suretiyle odeme 
niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. 

Ger9ege uygun deger yontemi kullanllarak ol9iilen yatmm ama9h gayrimenkullere ili§kin ertelenmi§ vergi borcu 
ve ertelenmi§ vergi varhk hesaplamasmda bu varhklann defter degerinin, aksine bir varsay1m olmamas1 
durumunda, satl§ yolu ile tamamen geri kazanild1g1 varsay1lrr. Y atmm ama9h gayrimenkuliin ifta edilebilir olmas1 
ve yatmm ama9h gayrimenkullerden elde edilecek ekonomik faydalann sat1§ yolundan ziyade zaman i9inde 
tiimiiyle kullan1lmas1 amae1 giiden bir i§letme modeli 9er9evesinde elde bulundurulmas1 aksine bir varsay1md1r. 
Grup Yonetimi, Grup 'un yatmm ama9b gayrimenkul portfoyiinii inceleyerek, hi9bir yatmm ama9h 
gayrimenkuliiniin yatmm ama9h gayrimenkullerden elde edileeek ekonomik faydalann sat1§ yolundan ziyade 
zaman i9inde tiimiiyle kullan1lmas1 amae1 giiden i§letme modeline gore elde tutulmad1gma kanaat getinni§tir. Bu 
nedenle yonetim TMS 12'deki degi§ikliklerde belirtilen "sat1§" varsay1mmm aksi bir varsay1m1 ifade etmedigini 
belirtmi§tir. Sonu9 olarak Grup, yatmm ama9h gayrimenkullerinin sat1§ kazan9lar1 %5 vergiye tabi olduklanndan 
yatmm ama9b gayrimenkullerinin ger9ege uygun degeri ile vergiye esas degeri arasmdaki farktan %5 ertelenmi§ 
vergi yiikiimliiliigii hesaplanmi§ttr. 

Donem cari ve ertelenmis vergisi 

Vergi, dogrudan ozkaynaklar altmda muhasebele~tirilen bir i§lemle ilgili olmamas1 ko§uluyla, kar veya zarar 
tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili i§lemle birlikte ozkaynaklar altmda muhasebele§tirilir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi sOrece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gtisterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti ( devam1) 

«;a~anlara Saglanan Faydalar 

Kzdem tazminatlarz 

Turkiye'de mevcut kanunlar ve toplu i~ sozle~meleri hukiimlerine gore k1dem tazminat1, emeklilik veya i~ten 
91karilma durumunda odenmektedir. Giincellenmi~ olan TMS 19 <;alz~anlara Saglanan Faydalar Standard1 
("TMS 19") uyannca soz konusu tiirdeki odemeler tan1mlanm1~ emeklilik fayda planlar1 olarak nitelendirilir. 

Finansal tablolarda muhasebele~tirilen k1dem tazminatI yiikiimliiliigii, tiim 9ah~anlann emeklililderi dolay1S1yla 
ileride dogmas1 beklenen yiikiimliiliik tutarlanmn net bugiinkii degerine gore hesaplanm1~ ve finansal tablolara 
yans1tilm1~trr. Hesaplanan tiim aktiieryal kazan9lar ve kay1plar diger kapsamh gelir altind~ muhasebele~tirilmi~tir. 

Nakit ~ Tablosu 

Nakit ak1~ tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1~lan esas, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bi~imde 
sm1flandmlarak raporlan1r. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak1~lan, Grup 'un toptan sat1~ faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1~lanm 
gosterir. 

Yatlnm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1~lan, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (sabit yatlnmlar ve finansal yatmmlar) 
kulland1g1 ve elde ettigi nakit ak1~lanm gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili§kin nakit akt§lan, Grup 'un finansman faaliyetlerinde kulland1g1 kaynaklan ve bu 
kaynaklarm geri odemelerini gosterir. Hazrr degerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren 
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde 9evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi§ikligi 
riskini ta~1mayan yiiksek likiditeye sahip diger k1sa vadeli yatmmlardrr. 

Sermaye ve Temettiiler 

Adi hisseler, ozsermaye olarak sm1flandmhr. Adi hisseler iizerinden dag1tilan temettiiler, temettii kararmm ahnd1g1 
donemde birikmi§ kardan indirilerek kaydedilir. 

Pay Ba~ma Kazan~ 

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay b~ma kazan9, ana ortakhk payma dii~en konsolide net karm 
ilgili yd i9inde mevcut hisselerin ag1rhkh ortalama adedine boliinmesi ile tespit edilir. 

2.10 Boliimlere Gore Raporlama 

Grup, TFRS 8 Faaliyet Boliimleri Standard1 'm uygulam1~ olup, Grup 'un faaliyetlerine ili§kin karar almaya yetkili 
mercii tarafmdan diizenli olarak gozden ge9irilen i9 raporlara dayanarak faaliyet boliimleri belirlemi§tir. Grup'un 
karar almaya yetkili mercisi Grup'un iist diizey yoneticileri olarak tan1mlanm1~tlr. 

Grup'un fist diizey yoneticileri, yonetim raporlamasmda sundugu faaliyet boliimlerinin benzer ekonomik 
ozelliklere sahip oldugunu ve bu faaliyet boliimlerinin uzun vadede benzer fmansal performans gosterdigini 
dii~iinmektedir. Aynca Grup, ilgili faaliyet boliimlerini; benzer iiriln ve hiztnet niteligine, mii~teri turu ve s1mfma, 
iiriln dag1tim ve hiztnet sunumuna sahip oldugu ve bunlara ek olarak benzer yasal diizenlemelere tabi oldugu i9in 
tek bir faaliyet boliimii olarak raporlamaktadrr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

2. FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.11 Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsayimlan 

Grup'un muhasebe politikalanm uygularken ald1g1 kritik kararlar 

Not 2.9' da belirtilen muhasebe politikalarimn uygulanmas1 siirecinde Grup Yonetimi, finansal tablolarda 
muhasebele~len tutarlar uzerinde onemli etkisi olan ~ag1daki yorumlari yapm1§trr: 

Maddi ve Maddi Olmavan Duran V arlzklarm Faydalz Omiirleri 

Grup maddi ve maddi olmayan duran varhklarm iizerinden Not 9 ve Not l0'da belirtilen faydah omiirleri dikkate 
alarak amortisman ay1rmaktadrr. 

Siipheli Alacaklar Karszlzgz 

Grup, tahsil imkanmm kalmad1gma dair objektifbir bulgu oldugu takdirde ilgili ticari alacaklar ic;in §iipheli alacak 
kar§1hg1 ay1rmaktad1r. Soz konusu bu kar§1hgm tutari, alacagm kay1th degeri ile tahsili miimkiin tutar arasmdaki 
farktrr. Tahsili mfunkiin tutar, teminatlardan ve giivencelerden tahsil edilebilecek meblaglar da dahil olmak iizere 
film nakit ak1~larmm, olu§an ticari alacagm orijinal etkin faiz oram esas almarak iskonto edilen degeridir. 31 Aralik 
2018 itibanyla §iipheli alacak kar§1hg1 27.157.618 TL'dir (31 Aralik 2017: 24.663.409 TL). 

Kzdem Tazmlnatlarz 

Tiirkiye'de mevcut kanunlar ve toplu i§ sozle§meleri hiikiimlerine gore k1dem tazminat1, emeklilik veya i§ten 
c;ikanlma durumunda odenmektedir. Giincellenmi§ olan TMS 19 <;ah§anlara Saglanan Faydalar Standard1 ("TMS 
19") uyarmca soz konusu tiirdeki odemeler tan1mlanm1§ emeklilik fayda planlar1 olarak nitelendirilir. Finansal 
tablolarda muhasebele§tirilen k1dem tazminatl yiikiimliiliigii, tiim c;ah§anlarm emeklilikleri dolay1S1yla ileride 
dogmas1 beklenen yiikiimliiliik tutarlarmm net bugiinkii degerine gore hesaplanm1~ ve finansal tablolara 
yans1tlhm~trr. Hesaplanan tiim aktiieryal kazanylar ve kay1plar diger kapsamh gelir tablosuna yans1tilm1§trr. 
Hesaplamada kullandan tahminler Not 14'te ay1klanm1§tlr. 

Ertelenmis Vergi 

Grup, vergiye esas yasal finansal tablolan ile TMS 'ye gore hazrrlanm1§ finansal tablolan arasmdaki farkhhklardan 
kaynaklanan gec;ici zamanlama farklan ic;in ertelenmi§ vergi varhg1 ve yiikiimliiliigii muhasebele§tirmektedir. 
Grup'un gelecekte olu§acak karlardan indirilebilecek kullan1lmam1§ mali zararlan ve diger indirilebilir ge9ici 
farklardan olu~an ertelenmi~ vergi varliklar1 bulunmaktadrr. Ertelenmi§ vergi varhklarmm k1smen ya da tamaman 
geri kazanilabilir tutar1 mevcut ko§ullar altmda tahmin edilmi§tir. Degerlendirme s1rasmda, gelecekteki kar 
projeksiyonlan, cari donemlerde olu§an zararlar, kullan1lmam1§ zararlann ve diger vergi varhklarmm son 
kullanilabilecegi tarihler ve gerektiginde kullamlabilecek vergi planlama stratejileri goz oniinde bulundurulmu§tur. 
Eide edilen veriler I§Igmda, Grup'un gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmi§ vergi varltldanmn 
tamamm1 kar§damaya yetmiyorsa, ertelenmi§ vergi varhgmm tamam1 ve bir k1smma kar§dik aynlrr. 

Stok Deger Dilsiikliigii Karszlzgz 

Stoklarm net ger9ekle§ebilir degeri maliyetinin altlna dii§tiigiinde, stoklar net gerc;ekle~ebilir degerine indirgenir 
ve deger dii§iikliigiiniin olu§tugu yilda kar veya zarar tablosuna gider olarak yans1t1hr. Grup Yonetimi'nin 
tahminlerine dayanan hesaplamalara gore stoklarm net ger9ekle§ehilir degeri maliyetinin altlna dii§tiigii ic;in 
stoklarm bir k1smma kar§thk aynlarak net ger9ekle~ebilir degerine indirgenmi§tir. 31 Arahk 2018 itibanyla stok 
deger dii~iikliigii kar~1hg1 22.859.873 TL'dir (31 Aralik 2017: 8.609.596 TL). 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi s'i.irece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

3. i~LETME BiRLE~MELERi 

Grup, 22Haziran2017 tarihinde Exper Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 'nin ("Exper") %100 hissesini 
85.400.000 TL bedel kar§1hgmda satln alm1§trr. Bagh ortakhgm satin almmasmdan kaynaklanan 16.277.141 TL 
tutanndaki gelir, konsolide kar veya zararda "Yatmm faaliyetlerinden gelirler" hesabmda muhasebele§tirilmi§tir. 

Alman bagh ortakhklar 

Trans fer edilen bedel 

Eksi: Alman §irketlerin net varhklanmn ger~ege uygun degeri 

Pazarhkh satin alma yoluyla elde edilen gelir 

Donen Varhklar 

Nakit ve nakit benzerleri 

Ticari alacaklar 

Diger alacaklar 

Stok.lar 

Diger donen varhklar 

Duran Varhklar 

Ticari ve diger alacaklar 

Ertele~ vergi varhg1 (Not 23) 

Kisa wdeli yiikiimliiliikler 

Finansal bor~lar 

Ticari ve diger bor~lar 

Diger losa vadeli yiikilmliilukler 

Uzun wdeli yiikiimliiliikler 

<;a~anlara saglanan faydalara ~kin uzun vadeli ~Ihklar 

Toplam net wrhklar 

Satm ahm oran1 

Ede edilen net wrhklar 

Nakit odenen tutar 

Eksi: Alman §irketlerin nakit ve nakit benzerleri 

Net nakit 9~1 
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Exper 

85.400.000 

(101.677.141) 

(16.277.141) 

Exper 

170.740.447 
349.712 

9.879.186 

145.894.797 

7.750.841 

6.865.911 

14.177.690 

50.450 

14.127.240 

82.936.810 

76.361.748 

5.273.860 

1.301.202 

304.186 

304.186 

101.677.141 

%100 

101.677.141 

Exper 

18.100.000 

(349.712) 

17.750.288 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

4. iLi~KiLi T ARAF A<;IKLAMALARI 

~irket ile ~irket'in ili~kili tarafi olan bagh ortakhg1 arasmda gerc;ekle~en i~lemler konsolidasyon s1rasmda elimine 
edildiginden, bu notta ac;1klanma1m~tir. 

ili~kili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle sati~ i~lemlerinden; ticari olmayan alacaklar ise finansal nitelikli 
alacaklardan kaynaklanmaktadrr. Ticari alacaklarm yakl~Ik vadeleri 1 aydrr. Ticari alacaklar dogas1 geregi 
teminats1zdrr ve faiz i~letilmemektedir. Ticari olmayan alacaklara ise ayhk adat oranlanndan faiz i~letilmektedir. 
2018 y1hnda ortalama adat oran1 Tiirk Liras1 cinsinden ticari olmayan alacaklar i9in %25,02 ve ABD Dolan 
cinsinden olanlar i9in ise %7,76 olarak ger9ekle~mi~tir. 

ili~kili taraflara olan ticari borc;lar genellikle ahm i~lemlerinden dogmaktadrr ve yakla~Ik vadeleri 2 ayd1r. ili~kili 
taraflara ticari olmayan borc;lar ise k1sa vadeli finansal nitelikli borc;lar ile sendikasyon sozle~mesi kapsammda 
devredilen banka kredilerinin kar~1bg1 olan uzun vadeli ticari olmayan bor9lardir. Paiz oranlan sendikasyon 
boyunca sabit olup, Turk Liras1 cinsinden ticari olmayan bor9lar i9in %17,70 ve ABD Dolan cinsinden olanlar 
i9in ise %6,80'dir. 

Grup ile diger ili~kili taraflar arasmdaki i~lemlerin detaylan a~ag1da ac;Iklanm1~trr. 

a) Ticari ve ticari olmayan alacaklarm ve bor9lann 31 Arahk 2018 ve 31 Arahk 2017 tarihleri itibanyla aynnt1S1 
a~ag1daki gibidir: 

Ili§kili taraflarla olan bakiyeler 

YtldizHolding A.S. 

Natura Gda San. Ve Tic. A.S. 

SokMarketler TicA§. 

Unma§ Unlu Mamiilleri San.Ve Tic. 

G:izde ~im Ser.Yat.Ort.A.S 

Diger 

Ili§kili taraflarla olan bakiyeler 

YtldizHolding A.S. 

Sok Marketler TicA.S. 

Diger 

Alacaklar 

Kisa vadeli 
Ticari Ticari olmayan 

60.456.011 

70.358 

67.868 

59.980 

174.155 

372.361 60.456.011 

Alacaklar 

Kisa vadeli 

Ticari Ticari olmayan 

73.567 

2.325.783 

771.452 

3.170.802 
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31 Arahk2018 

Bor2Iar 

Kisa vadeli Uznn vadeli 
Ticari Ticari olmayan Ticari olmayan 

504.733.540 

11.280 

2.330.573 

80.186 

91.466 2.330.573 504.733.540 

31 Arabk2017 

Bor2Iar 

Kisa vadeli Uznn vadeli 

Ticari Ticari olmayan Ticari olmayan 

8.517.026 82.981.800 

295.870 

107.123 

8.920.019 82.981.800 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;l'v1iS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak: gosterilmi¢r) 

4. iLi~KiLi TARAF A~IKLAMALARI (devam1) 

b) ili~kili taraflarla i~lemlerin detay1 2018 ve 2017 y11lan i9in a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak- 31 Arahk 2018 

Ili§kili taraflarla olan i§lemler Satl§lar Ahmlar FaizG:liri FaizGideri 

Sok Marketler Tic A~. 3.888.229 467.150 

Giz.de ~im Sermayesi Yatmm 920.702 

YtldIZ Holding A.S. 679.816 966.596 6.611.181 32.663.470 

Ulker Biskiivi San. A.S. 421.252 

Onem Gida San. Ve Tic. A.S. 362.202 79.416 

U~ Unlu Mamiilleri San.Ve Tic. 293.694 

Biskot Biskiivi Gida San.Tic. A.S. 266.751 

Pasifik TukUrn. Satl§ Ve Tic. A.S. 241.304 

Orgen Gida San. Ve Tic. A.S. 238.477 

Mars a Yag Sanayi Ve Ticaret A.S. 236.240 

Ulker Cikolata San. A.S. 225.718 14.957 

Polinas Plastik San. Ve Tic. A.S. 221.947 

Hom.on HIZb. Tiiketim Ur.Paz.Sat.Ve 209.476 

Ufuk Yatmm Yonetim Ve Gayrimmkul A.S. 1.982.282 

Diger 1.647.422 179.088 

9.853.230 3.689.489 6.611.181 32.663.470 

1 Ocak-31Arahk2017 

~ kili taraflarla o lan i§ lemler Satl§lar Ahmlar FaizG:liri Faiz Gideri 
E,q,er Bilgisayar Sistemleri San.Ve Tic. A.s. 6.227.483 15.189.965 3.193 308.906 

Sok Marketler Tic. A.S. 3.220.378 197.512 

Onem Gda San. ve Tic. A.S. 483.914 210.886 

UJker Biskiivi San. A.S. 424.830 

Bizim Toptan Sat}§ Magaz.alan A.S. 309.123 680 

YtldIZ Holding A.S. 306.645 6.802.801 2.438.903 3.442.656 

U~ Unlu Mamiilleri San.ve Tic. A.S. 289.043 

Mars a Yag Sanayi ve Ticaret A.S. 236.791 

Polinas Plastik San.ve Tic. A.S. 227.250 

Ulker Cikolata San. A.S. 212.575 

Biskot Biskiivi Gida San.Tic. A.S. 207.959 

Kerevit~ Gida San. ve Tic. A.S. 192.925 

Besler Gida ve Kimya San.Tic. A.S. 190.937 

Ufuk Yatmm ve Yonetim Gayrimenkul A.S. 45.000 1.599.786 

Diger 2.050.992 44.224 

14.625.845 24.045.854 2.442.096 3.751.562 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

4. iLi~KiLi TARAF A(:IKLAMALARI (devam1) 

-0 st diizey yoneticilere saglanan faydalar: 

~irket, fist dfizey yonetim kadrosu Yonetim Kurulu Uyeleri ve direktorlerden olu§maktadrr. -Ost duzey yoneticilere 
saglanan faydalar ise ficret ve prim gibi faydalan i9ermektedir. Donem i9erisinde fist dfizey yoneticilere saglanan 
faydalar a§ag1daki gibidir: 

-Ocretlerve digerlasa vadeli faydalar 

5. TiCARi ALACAK VE BOR(:LAR 

a) Ticari Alacaklar 

1 Ocak-

31 Arahk.2018 

3.240.469 

3.240.469 

Raporlama tarihi itibanyla Grup'un ticari alacaklanmn detay1 a§agidaki gibidir: 

Kls a vadeli ticari alacaklar 

Ticari alacaklar 

~kill taraflardan ticari alacaklar (Not 4) 

Siipheli ticari alacaklar 

Siipheli ticari alacaklar kar§lhg1 (-) 

Ticari alacaklann ortalama vadesi 80 gundur (2017:76 gun). 

31 Arahk 

2018 

535.278.967 

372.361 

27.157.618 

(27.157.618) 

535.651.328 

1 Ocak-

31 Arahk 2017 

2.849.742 

2.849.742 

31 Arabk 

2017 

514. 738. 765 

3.170.802 

24.663.409 

(24.663.409) 

517.909.567 

Ticari alacaklar i9in aynlan §iipheli alacak kar§1hg1, ge9mi§ tahsil edilememe tecrfibesine dayandarak 
belirlenmi§tir. Grup'un §iipheli ticari alacaklar kar§1hgma ili§kin hareket tablosu a§ag1daki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

~u:eheli ticari alacak ~:thg1 hareketleri 31 Arabk:2018 31 Arabk 2017 

A9~ bakiyes~ 1 Ocak 24.663.409 22.944.948 

Don em gideri 1.895.560 25.113 

Tahsilatlar (Not 19) (277.424) (217.196) 

Bagh ortakhk abrmndan edinilen yiikiimliiliikler 1.346.040 

<;evrim farklari 876.073 564.504 

Kapanl§ bakiyes~ 31 Arabk 27.157.618 24.663.409 

Ticari alacaklardaki risklerin niteligi ve dfizeyine ili§kin a9Iklamalar Not 25'te verilmi§tir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
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5. TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR ( devam1) 

b) Ticari Bor9lar 

Raporlama tarihi itibanyla Grup'un ticari bor9lanmn detay1 ~ag1daki gibidir: 

Kls a vadeli ticari bor9lar 

Ticari bon;lar 

~kili taraflara ticari borylar (Not 4) 

Gider tahakk:uklan (*) 

31 Ara.bk 

2018 

183.826.936 

91.466 

16.346.421 

200.264.823 

31 Ara.bk 

2017 

416.876.563 

8.920.019 

6.506.877 

432.303.459 

Ticari bor9larm ortalama odeme siiresi 53 giindiir (2017: 63 giin). Ticari bor9lardaki risklerin niteligi ve diizeyine 
ili~kin a91klamalar Not 25'te verilmi~tir. 

(*) Grup'un ileride ger9ekle~mesi beklenen fiyat koruma, indirim vb. gider kar~1hklarmdan olu~maktadir. 

6. DiGER ALACAK VE BOR<;LAR 

a) Diger Alacaklar 

Klsa vadeli diger alacaklar 

ili§kili tara:flardan ticari olmayan alacaklar (Not 4) 

Ortaklardan ticari olmayan alacaklar (Not 4) 

Diger 9e~itli alacaklar (*) 

31 Arahk 

2018 

60.213.583 

242.428 

597.959 

61.053.970 

(*) Diger 9e~itli alacaklar personelden alacaklar ve diger 9e~itli alacaklardan olu~maktadir. 

b) Diger Bor9lar 

Klsa Vadeli Diger Borylar 

ili§kili taraflara ticari olmayan borylar (Not 4) 

Diger ye~itli borylar 

Ortaklara bo1"9lar (Not 4) 

Uzun Vadeli Diger Bor~lar 

ili§kili taraflara ticari olmayan borylar (Not 4) 
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31 Ara.bk 

2018 

67.603 

2.330.573 

2.398.176 

31 Ara.bk 

2018 

504.733.540 

504.733.540 

31 Arahk 

2017 

543.719 

543.719 

31 Ara.bk 

2017 

82.981.800 

51.962 

83.033.762 

31 Arahk 

2017 
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7. STOKLAR 

ilk madde ve malz.eme 

Mamiiller 

Ticarimallar 

Konsinye mallar 

Diger stoklar 

Stok deger dii~iikliigii kar~lhg1 (-) 

Stok deger du~uklugu ~lhg1 hareketleri 

A~~ bakiyesi 

Donem gideri 

<;evrim farklan 

Kapan~ bakiyesi 

31 Arahk 

2018 

7.750.579 

1.135.539 

216.910.893 

73.637.371 

681.450 

(22.859.873) 

277.255.959 

1 Ocak-
31 Arahk:2018 

(8.609.596) 

(9.963.560) 

(4.286.717) 

(22.859.873) 

31 Arahk 

2017 

7.000.277 

905.724 

277.877.399 

97.723.511 

722.085 

(8.609.596) 

375.619.400 

1 Ocak-
31 Arahk:2017 

(7.566.255) 

(483.206) 

(560.135) 

(8.609.596) 

8. PE~iN ODENMi~ GiDERLER VE MU~TERi SOZLE~MELERiNDEN DOGAN YUKUMLULUKLER 

Kis a Vadeli Pe~ in Oden~ Giderler 

Gelecek ay Iara ait giderler 

Mu~teri Sozle~melerinden Dogan Yukilmlulukler 

Gelecek aylara ait gelirler (*) 

Ciro prim ka~ lhg1 (* *) 

31 Arahk 

2018 

488.464 

488.464 

31 Arahk 

2018 

21.771.551 

1.600.108 

23.371.659 

31 Arahk 

2017 

459.523 

459.523 

31 Arahk 

2017 

20.211.885 

1.723.337 

21.935.222 

(*) Gelecek aylara ait gelirler, earl donemde satl§I yapdarak faturalandmhp, heniiz sevkiyat1 tamamlanmam1§ 
ilrilnlerden olu~maktad1r. 31 Arahk 2017 tarihi itibanyla ertelenen gelirlerin tamanu 2018 y1h i~inde hasdat 
olarak kayda ahnm1~tir. 

(**) 31 Arahk 2018 ve 31 Arahk 2017 tarihleri itibanyla, ciro prim kar~1hklari Grup'un mii~terilerine yapt1g1 
satl~lari art1rmak amac1yla yapacag1 tahmini maliyetlerden olu~maktadir. 
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9. MADDi DURAN V ARLIKLAR 

Maliyet Degeri 
1 Ocak 2018 itibanyla a~th~ bakiyesi 
Yabanc1 para ~vrim farklar1 
Ahmlar 
<;Ik1~lar 
31 Araltk 2018 itibanyla kapan1~ bakiyesi 

Birikmis Amortismanlar 
1 Ocak 2018 itibar1y la a~•h~ bakiy esi 
Yabanc1 para ~rim farklar1 
Donem gideri 
<;Ik1~lar 
31 Arahk 2018 itibar1yla kapam~ bakiyesi 

31 Araltk 2018 itibar1y la net defter degeri 

Tesis, makine 
ve cihazlar 

431.305 
170.263 

16.624 

618.192 

(299.934) 
(124.381) 

(67.085) 

(491.400} 

126.792 

T~1tlar Demirb~lar 

357.150 10.308.904 
140.987 4.051.411 

1.139.543 
(87.521) 

498.137 15.412.337 

(94.358) (7.798.335) 
(45.053) (3.162.754) 
(87.580) (1.188.877) 

39.662 
{226.991} {12.110.304) 

271.146 3.302.033 

Ozel 

mali~etler ToElam 

14.567.266 25.664.625 
5.750.592 10.113.253 
1.803.384 2.959.551 

- (87.521) 
22.121.242 38.649.908 

(13.688.383) (21.881.010) 
(5.438.166) (8.770.354) 

(387.345) (1.730.887) 
39.662 

{19.513.894} (32.342.589) 

2.607.348 6.307.319 

Amortisman giderlerinin tamam1 genel yonetim giderlerine dahil edilmi~tir (1 Ocak - 31 Arahk 2017: Tamam1 genel yonetim giderine dahil edilmi~tir). 

Grup'un sahip olmu~ oldugu maddi duran varhklar iizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadir (31 Arahk 2017: Bulunmamaktadrr). 
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9. MADDi DURAN V ARLIKLAR (devam1) 

Maliyet Deg;eri 
1 Ocak 2017 itibanyla a9th§ bakiyesi 
Yabanc1 para ~rim farklar1 
Altmlar 
<;tkt§lar 
31 Araltk 2017 itibar1y la kap anu~ bakiy esi 

Birikmis Amortismanlar 
1 Ocak 2017 itibar1y la a9th§ bakiy esi 
Yabanc1 para ~rim farklar1 
Donem gideri 
<;tkt§lar 
31 Araltk 2017 itibar1y la kap am§ bakiy esi 

31 Araltk 2017 itibar1y la net defter degeri 

Tes is, makine ve cihazlar 

Ta~1tlar 
Dernirba~ lar 
Oz.el maliyetler 

Tesis, makine 
ve cihazlar 

319.567 
22.948 
88.790 

431.305 

(219.902) 
(15.789) 
(64.243) 

(299.934) 

131.371 

Ekonomik 

omlirleri 

3-lOytl 
5 ytl 

3-15 ytl 
2-15 ytl 

Ta§1tlar Demirba§lar 

424.727 9.531.969 
111.018 830.398 

2.671 1.145.172 
{181.266) {1.198.635) 
357.150 10.308.904 

(61.829) (7 .567 .610) 
(84.959) (645.767) 
(73.427) (776.392) 
125.857 1.191.434 
(94.358) {7.798.335) 

-
262.792 2.510.569 
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6zeI 
maliyetler Toplam 

13.295.872 23.572.135 
954.725 1.919.089 
316.669 1.553.302 

- {1.379.901) 
14.567.266 25.664.625 

(12.561.812) (20.411.153) 
(902.015) (1.648.530) 
(224.556) (1.138.618) 

1.317.291 
{13.688.383) {21.881.010) 

878.883 3.783.615 
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10. MADDi OLMA YAN DURAN V ARLIKLAR 

Maliyet Degeri 

1 Ocak2018 itibanyla a<;~ bakiyesi 

Yabanc1para yevrimfarklan 

Ahmlar 

31 Arahk.2018 itibanyla kapam.~ bakiyesi 

B~ itfa Paylan 

1 Ocak2018 itibanyla a<;~ bakiyesi 

Yabanc1 para i;evrim farklan 

Don em gideri 

31 Arahk 2018 itibany la kapam~ bakiyes i 

31 Arahk.2018 itibanyla net defter degeri 

Maliyet Degeri 

1 Ocak 2017 itibany la a<;~ bakiyesi 

Yabanc1 para <;evrim farklan 

Ahmlar 

31 Arahk.2017 itibanyla kapan~ bakiyesi 

Birikrni§ itfa Pay 1an 

1 Ocak 2017 itibanyla a<;~ bakiyesi 

Yabanc1 para <;evrim farklan 

Don em gideri 

31 Arahk.2017 itibanyla kapan~ bakiyesi 

31 Arahk 2017 itibanyla net defter degeri 

Haklarve lisanslar 

994.910 

392.752 

70.922 

1.458.584 

(672.141) 

(276.647) 

(126.904) 

(1.075.692) 

382.892 

Haklar ve lisanslar 

733.771 

52.688 

208.451 

994.910 

(579.913) 

(41.640) 

(50.588) 

(672.141) 

322.769 

Digermaddi 
olmayan varhklar 

6.492.123 

2.562.840 

864.771 

9.919.734 

( 4.420.882) 

(1.831.699) 

(970.639) 

(7.223 .220) 

2.696.514 

Digermaddi 
olmayan varhklar 

5.023.746 

360.734 

1.107.643 

6.492.123 

(3.724.099) 

(267.409) 

(429.374) 

( 4.420.882) 

2.071.241 

Toplarn 

7.487.033 

2.955.592 

935.693 

11.378.318 

(5.093.023) 

(2.108.346) 

(1.097.543) 

(8.298.912) 

3.079.406 

Toplarn 

5.757.517 

413.422 

1.316.094 

7.487.033 

(4.304.012) 

(309.049) 

(479.962) 

(5.093.023) 

2.394.010 

itfa giderlerinin tamarm genel yonetim giderlerine dahil edilmi~tir (I Ocak - 31 Arahk 2017: Tamam1 genel 
yonetim giderine dahil edilmi~tir). 

Maddi olmayan duran varhklar i9in kullanllan itfa siireleri a~ag1daki gibidir: 

Haklar ve 1is ans 1ar 

Diger maddi o1mayan duran varhklar 
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Ekonomik omurleri 

3-15 ytl 

3-15 ytl 
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11. ~EREFiYE 

Grup, 18 Haziran 2015 tarihinde Say1sal'm nominal degeri 100.000 Tiirk Liras1 olan (toplam sermayesinin 
%100'iinii olu~turan) 4.000 adet hissesini 11.890.667 Turk Liras1 bedel kar~1hg1 satin ahm~trr. Say1sal'm Turk 
Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 ve ilgili maddeleri 9er9evesinde 18 
Haziran 2015 tarihli finansal tablolan esas ahnarak satin almrnasma, 30 Temmuz 2015 tarihi itibar1yla 
birle~tirilmesine, bu 9er9evede birle~menin Say1sal'm biitiin aktif ve pasifinin kill halinde ~irket tarafmdan 
devralmmas1 suretiyle ~irket biinyesinde ger9ekle~tirilmesine karar verilmi~tir. 5 Agustos 2015 tarihli 8877 say1h 
Ticaret Sicil gazetesinde soz konusu birle~menin 30 Temmuz 2015 tarihinde tescil edildigi ilan olunmu~tur. Grup, 
Not 2'de a9Ikland1g1 lizere, nakit lireten birimler ile ili§kili ~erefiyeyi y1lda bir kez deger dti~tikliigti testi i9in 
degerlendirmektedir. Say1sal Grafik ve Ticaret A.~. satin almmasmdan olu§an nakit iireten birimleri ile 
ili§kilendirilen §erefiye tutarlanmn deger dii§iikliigti tespiti 9ah§masmda indirgenmi§ nakit ak1§ yontemi 
kullandm1§trr. indirgenmi§ nakit ak1~ 9al1~masmda ilgili ~irket yonetimleri tarafmdan 5 y1lllk i§ plan1 hazirlanm1~ 
olup, degerlemede %17,6 iskonto oran1 ve %1 biiyiime oran1 kullandm1§trr. Nakit iireten birimler bazinda 
ger9ekle~tirilen deger dii~iiklugti testleri sonucunda 31 Arallk 2018 tarihi itibanyla §irketin nakit iireten birimleri 
ile ili§kilendirilen §erefiye tutarlannda herhangi bir deger dii§iikliigii tespit edilmemi§tir (31 Arallk 2017: 
Bulunmamaktad1r). 

Maliyet degeri 

Donem ba~1 maliyet degeri 

<;evrim farkl 

K.apan~ degeri 

12. KARSILIKLAR, KOSULLU V ARLIK VE BOR<;LAR 

Yoktur. 
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1 Ocak-
31 Arahk.2018 

7.300.859 

2.882.097 

10.182.956 

1 Ocak-
31 Arahk 2017 

6.811.735 

489.124 

7.300.859 
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13. TAAHHUTLER 

Teminat-Rehin-ipotekler ("TRi") 

31 Arahk 2018 ve 31 Arahk 2017 tarihleri itibanyla Grup 'un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ili§kin tablolan 
a§ag1daki gibidir: 

31 Arahk2018 TL kars Ihg1 ABDDolan TL Avro 
A. Kendi Tuzel K.i§iligi Adtna Vermi§ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 231.718.015 42.505.443 7.498.333 100.000 
B. TamKonsolidasyon KapsannnaDahilEdilen 
Ortakhklar Lehine Ve~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 

C. Olagan Ticari Faaliyetlerinin Yuriitulmesi 
Amac1yla Diger 3. K.i§ilerin Borcunu Temin 
Amac1yla Ve~ Oldugu TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 

D. Diger Verilen TRi'lerin Toplam Tutan 
i. Ana Ortak Lehine Ve~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
ii. B ve C Maddeleri Kapsannna Ginneyen 
Diger Grup ~irketleri Lehine Vermi§ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 649.330.967 49.678.155 387.979.161 
iii. C Maddesi Kapsamma Girmeyen 3. K.i§iler 
Lehine Ve~ Oldugu TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 

Toplam 881.048.982 92.183.598 395.477.494 100.000 

Grup'un vermi§ oldugu diger TRi'lerin Grup ozkaynaklanna oram 31 Arahk 2018 itibanyla, %443'tiir (31 Arahk 
2017: %0). 
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T AAHHUTLER (devam1) 

Teminat-Rehin-ipotekler ("TRi") (devam1) 

31 Arahk2017 1L~th~1 ABDDolan 1L Avro 

A. Kendi Tiizel ~iligi Adma Venni$ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 177.580.140 44.705.443 8.504.131 100.000 
B. TamKonsolidasyon Kapsannna Dahil F.dilen 
Ortakhklar 1.ehine Venni$ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
C. Olag an Ticari Faaliyetlerinin Yiiriitiihres i 
Amaciyla Diger 3. ~ilerin Borcunu Ternin 
Amaciyla Ve~ Oldugu TRi'Ierin Toplam Tutan 

-Teminat 
D. Diger Verilen TRi'lerin Toplam Tutan 

i. Ana Ortak 1.ehine Ve~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
ii. B ve C Maddeleri Kapsannna ~yen 
Diger Grup Sirketleri 1.ehine Ve~ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 
iii. C Maddesi Kapsannna ~yen 3. ~iler 
1.ehine Ve~ Oldugu TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 

Toplam 177.580.140 44.705.443 8.504.131 100.000 

8 Haziran 2018 tarihinde muhtelif Tiirk bankalan ile imzalanan sendikasyon kredisi sozle§mesi ile Y ild1z Holding 
A.S., kendi biinyesindeki ve grup §irketlerine ait olan k1sa vadeli banka kredilerinin biiyiik bir boliimiinii Ydd1z 
Holding A.S. 9at1S1 altmda birle§tirmi§tir. Bu ~er9evede Sirket'in dogrudan bankalara kar§1 yiikiimlii oldugu kredi 
bor9lan Ytld1z Holding A.S. seviyesine t~1nrn1§ ve 8 Haziran 2018 tarihi itibanyla Yildiz Holding A.S.'ye bory 
olarak takip edilmeye ba§lamm§trr. 

Sirketin 8 Haziran 2018 tarihi itibar1yla toplam 399,7 milyon Tiirk Liras1 tutarmdaki nakit, 206,4 milyon Tiirk 
Liras1 tutanndaki gayrinakdi banka kredileri, sendikasyon ile birlikte Yild1z Holding A.S. seviyesine ~Ikartilm1§t1r. 
Sendikasyon kredisi dolay1s1yla Sirket'in toplam bor~ yiikiinde herhangi bir artI§ olmam1§trr. Sirket kendisine 
ili§kin bankalara olan mevcut toplam banka kredi risk tutan ile s1rurh olmak iizere, kredi kullan1m tarihi itibanyla 
Ylld1z Holding A.S.'ye garantor olmu§tur. 
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14. <:ALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 

Cahsanlara saglanan faydalar kaps annnda borclar: 

Personele odenecek iicretler 

Odenecek sos yal giivenlik primleri 

Cahsanlara saglanan faydalara iliskin k1sa wdeli 
kars1hklar 

lkramiye ~lhklan 

Kullamlmayan izin ~Ihg1 

ikramiye kars1hgmm hareket tablos u 

1 Ocak itibanyla ~Jbk 

Odenen ikramiyeler 

Don em ii;inde aynlan ~ ihk 

<;evrimfarla 

31 Ara.bk itibany la ~ Ihk 

izin kars1hgmm hareket tablos u 

1 Ocak itibanyla ~Jbk 

Odenen izinler 

Donem ii;inde aynlan ka.r§ ihk 

<;evrim farla 

31 Ara.bk itibany la ~ Ihk 
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31 Arabk 

2018 

1.172.902 

526.474 

1.699.376 

31 Arabk 

2018 

3.469.232 

984.756 

4.453.988 

1 Ocak-

31 Ar~bk2018 

3.688.187 

(5.163.200) 

3.185.340 

1.758.905 

3.469.232 

1 Ocak-

31 Arabk2018 

719.365 

(176.597) 

159.534 

282.454 

984.756 

31 Ara.bk 

2017 

534.256 

1.371.757 

1.906.013 

31 Ara.bk 

2017 

3.688.187 

719.365 

4.407.552 

1 Ocak-

31 Arabk2017 -------
1.808.207 

(1.729.571) 

3.562.201 

47.350 

3.688.187 

1 Ocak-

31 Ara.bk 2017 

580.175 

(94.321) 

188.565 

44.946 

719.365 
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14. <:ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR (devam1) 

K1dem tazminat1 kars1hg1: 

Grup, Turk i§ Kanunu 'na gore, en az bir ydhk hizmeti tamamlayarak 25 ydhk 9al1§ma hayati arcbndan emekliye aynlan 
(kadmlar i9in 58, erkekler i9in 60 y~), i§ ili§kisi kesilen, askerlik hizmetleri i9in 9agnlan veya vefat eden her 9al1§anma 
k1dem tazminati odemek mecburiyetindedir. 

31 Arahk 2018 tarihi itibariyla odenecek k1dem tazminatI, aybk 5.434,42 IL (2017: 4.732,48 IL) tavanma tabidir. 

Kidem tazminati yiikiimliiliigii yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir. K1dem tazminati kar§1hg1, ~irket'in, 
9al1§anlarm emekli olmasmdan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yiikiimliiliik tutarinm bugilnkii degerinin tahmin 
edilmesi yoluyla hesaplanmaktadrr. TMS 19 <;alz~anlara Saglanan Faydalar, bir §irketin yiikiimliiliiklerinin, 
tan1mlanm1§ fayda planlari kapsammda aktiieryal degerleme yontemleri kullanilarak geli§tirilmesini ongoriir. Bu 
dogrultuda, toplam yiikiimliiliiklerin hesaplanmasmda kullandan aktiieryal varsay1mlar ~ag1da belirtilmi§tir: 

Ana varsay1m, her hizmet y1h i9in olan az.ami yiikiimliiliik tutarinm enflasyona para.lei olarak artacak olmas1drr. 
Dolay1s1yla, uygulanan iskonto oram, gelecek enflasyon etkilerinin diizeltilmesinden sonraki beklenen reel oram ifade 
eder. Bu nedenle, 31 Arahk 2018 tarihi itibariyla, ekli finansal tablolarda kar~1hklar, gelecege ili~kin, i;al1~anlarm 
emekliliginden kaynaklanacak muhtemel yiikiimliiliigiiniin bugilnkii degeri tahmin edilerek hesaplanrr. ilgili raporlama 
tarihlerindeki kar~1hklar, ydbk %9,69 enflasyon ve %11,81 iskonto oram varsay1mlarma gore yakl~lk %4,67 olarak 
elde edilen reel iskonto oram kullan1lmak suretiyle hesaplanmt§trr (31 Arallk 2017: %4,50). istege bagh i~ten aynlma 
oranlari da 0-15 yd 9al1§anlar iyin %8,49, 16 ve iizeri yd yal1~anlar iyin %0 olarak dikkate ahnnu~trr. Grup'un k1dem 
tazminatI kar~1hgmm hesaplanmasmda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geyerli olan 6.017,601L tavan tutarI dikkate 
almm1§trr (1 Ocak 2018: 5.001,76 IL). 

Kidem tazminati yiikiimliiliigii hesaplamasmda kullanilan onemli tahminler iskonto orani ve istege bagh i~en aynlma 
olas1hg1drr. 

• iskonto oranmm %1 yiiksek (d~iik) almmas1 durumunda, kidem tazminati yiikiimliiliigii 494.539 TL daha az 
(fazla) olacaktrr. 

• Diger varsay1mlar ayn1 brrakilarak, i~ten kendi istegi ile aynlma olas1hgi %1 daha dii~iik (yiiksek) almmas1 
durumunda, kidem tazminati yiikiimliiliigii 538.673 TL daha fazla (az) olacaktrr. 

Kldem tazminatI kars1hgmm hareket tablosu 

1 Ocak itibanyla ~J.hk 

Hizmet maliyeti 

Faiz maliyeti 

Odenen lo.dem tamrlnatlan 

Akti.ieryel kay1p / (kazanc;) 

Bagh ortakhgm almnndan transfer edilen yiikilmluliik 

<;evrim farlo. 

31 Arahk itibany la ka~ J.hk 
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1 Ocak-

31 Arahk:2018 

5.162.102 

1.801.850 

232.052 

(1.661.118) 

(149.259) 

42.249 

5.427.876 

1 Ocak-

31 Arahk:2017 

3.961.254 

1.426.997 

164.111 

(675.708) 

(358.704) 

327.817 

316.335 

5.162.102 
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15. DiGER VARLIKLAR VE YUKUMLULUKLER 

Diger Donen Varhk:lar 

Devreden KDV 

Diger 

Dig er Kis a Vadeli Yti.kiimliiliikler 

Odenecek vergi ve fonlar 

31 Arahk 

2018 

814.730 

814.730 

31 Arahk 

2018 

21.887.559 

21.887.559 

16. SERMAYE, YEDEKLER VE DiGEROZKAYNAK.KALEMLERi 

a) Sermaye 

Sirket'in 31 Arahk 2018 ve 2017 tarihlerindeki odenmi~ sennaye yapm a§ag1daki gibidir: 

31 Arahk 

Ortaklar % 2018 % 

Gozde ~irn Senn. Yatmm Ort. A.~. 54,30 17.226.132 54,30 

Mustafa Ergun 14,70 4.663.428 14,70 

Sinan GUt;lii 10,34 3.280.262 10,34 

Mursel O~elik 10,33 3.277.089 10,33 

Bulent Koray Aksoy 10,33 3.277.089 10,33 

Nominal Deger 100,00 31.724.000 100,00 

31 Arahk 

2017 

13.136.819 

859.186 

13.996.005 

31 Arahk 

2017 

6.755.273 

6.755.273 

31 Arahk 

2017 

17.226.132 

4.663.428 

3.280.262 

3.277.089 

3.277.089 

31.724.000 

~irket'in 2018 y1hndaki sennayesi 31.724.000 adet (31 Arabk 2017: 31.724.000 adet) hisseden olu§maktadrrve 
hisselerin itibari degeri hisse ba§ma 11L'dir (31 Arallk 2017: 1 TL). 
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16. SERMA YE, YEDEKLER VE Di GER OZKA YNAK KALEMLERi (devam1) 

b) Kardan Ayrtlan KIS1tlanm~ Yedekler 

Vas al yedekler 

31 Arabk. 

2018 

9.880.245 

9.880.245 

31 Ara.bk 

2017 

7.442.930 

7.442.930 

Turk Ticaret Kanunu'na gore genel kanuni yedek akye, ~irket'in odenmi§ sennayesinin %20'sine ula§mcaya 
kadar, ydhk kann %5'i olarak aynhr. Diger kanuni yedek akye, pay sahiplerine yuzde be§ oranmda kar pay1 
odendikten sonra, kardan pay alacak ki§ilere dag1tdacak toplam tutarm %1 0'u oranmda aynhr. Turk Ticaret 
Kanunu 'na gore, genel kanuni yedek akye sennayenin veya yikanlm1§ sennayenin yans1m a~mad1g1 takdirde, 
sadece zararlarm kapat1lmasma, i~lerin iyi gitmedigi zamanlarda i~letmeyi devam ettinneye veya i~sizligin 
oniine ge~meye ve sonu~lanm hafifletmeye elveri~li onlemler ahnmas1 i~in kullamlabilir. 

Kar Pavz 

~irket, 9 Nisan 2018 tarihinde 2017 y1h faaliyetlerine ili§kin olarak geryekle§tirdigi olagan genel kurul 
toplant1smda, dag1tdabilir donem karmdan 12 milyon TL 'nin mevcut pay sahiplerine dag1tdmasma ve donem 
iyinde dag1tdan kar pay1 avansmm bu tutardan mahsup edilmesine karar venni§tir. 

c) Yabanc1 Para <;evrim Farklan 

Yabanc1 para yevrim farklan, Grup'un i~levsel para birimi olan ABD Dolan cinsinden konsolide finansal 
tablolarmm, raporlama para birimi olan Turk Liras1 'na doniilurken ortaya yikan yevrim farklandrr (Not 2). 

d) Kar Dagdimma Konu Edilebilecek Kaynaklar: 

Grup'un raporlama tarihi itibanyla donem kan 10.659.240 TL (31 Arahk 2017: 56.946.415 TL) ve kar dag1tmuna 
konu edilebilecek kaynaklarm toplam tutan 46.390.094 TL dir (31 Aralik 2017: 44.168.169 TL). Detaylan 
a~ag1daki gibidir: 

31 Arallk 31 Arallk 

2018 2017 

Gee;~ Ytllar Kar/(Zararlan) 35.730.854 (12. 778.246) 

Net Donem Kan 10.659.240 56.946.415 

Toplam 46.390.094 44.168.169 
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17. HASILAT 

a) Satislar 

Yurt i~i sat~lar 

Yurt d~ 1 sat~ lar 

Sat~ iadeleri (-) 

Sat~ iskontolan (-) 

Satis Kanallari 

Perakende 

Kurumsal 

Bayi 

Toptan ve diger 

b) Sat1slann maliyeti 

Satilan mami.iller maliyeti (-) 

Sattlan ticari mallar maliyeti (-) 
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1 Ocak-

31 Arahk2018 

2.837 .644.926 

29.480.448 

(165.017.642) 

(79.125.005) 

2.622.982. 727 

1 Ocak-

31 Arahk 2018 

948.080.896 

823.189.276 

432.910.307 

418.802.248 

2.622.982. 727 

1 Ocak-

31 Arahk 2018 

(23.103.074) 

(2.429.555.669) 

(2.452.658.743) 

1 Ocak-

31 Arahk2017 

2.634.675.616 

26.129.133 

(104.955.939) 

(54.552.464) 

2.501.296.346 

1 Ocak-

31 Arahk2017 

1.044.534.908 

714.771.985 

398.175.949 

343.813.504 

2.501.296.346 

1 Ocak-

31 Arahk 2017 

(11.251.949) 

(2.323.315.606) 

(2.334.567 .555) 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
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18. GENEL YONETiM GiDERLERi VE P AZARLAMA GiDERLERi 

Genel yonetim giderleri (-) 

Pamrlama, sat~ ve dag1timgiderleri (-) 

a) Genel yonetim giderleri detay1 

Pers onel giderleri 

Sigorta giderleri 

Bilgi ~ lem giderleri 

Amortisman giderleri (Not 9-10) 

Pers onel ta~ nna giderleri 

~andan saglanan hizinet giderleri 

Kira giderleri 

Yemek giderleri 

Dan~manhk giderleri 

Sey ahat giderleri 

Diger 

b) Pazarlama, sat~ ve dagrtim giderleri detay1 

Pers onel giderleri 

Kargo giderleri 

Kira giderleri 

Ara~ giderleri 

Seyahat giderleri 

Yemek giderleri 

Teknik servis giderleri 

Diger 
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1 Ocak-

31 Arahk 2018 

(25.238.227) 

(47.139.202) 

(72.377.429) 

1 Ocak-

31 Arahk.2018 

(7.889.905) 

(2.854.437) 

(2.587.153) 

(2.828.430) 

(1.196.667) 

(1.024.193) 

(977.418) 

(896.717) 

(819.978) 

(109.999) 

(4.053.330) 

(25.238.227) 

1 Ocak-

31 Arahk.2018 

(29.381.366) 

(7.988.138) 

(2.191.713) 

(1.922.693) 

(676.695) 

(548.970) 

(473.531) 

(3.956.096) 

(47.139.202) 

1 Ocak-

31 Arahk:2017 

(22.564.359) 

(42.132.917) 

(64.697.276) 

1 Ocak-

31 Arahk 2017 

(6.205.288) 

(2.288.076) 

(2.244. 734) 

(1.618.580) 

(1.058.667) 

(833.959) 

(811.045) 

(775.479) 

(579.206) 

(98.826) 

(6.050.499) 

(22.564.359) 

1 Ocak-

31 Arahk.2017 

(27 .256.959) 

(7.629.908) 

( 1.992.365) 

(1.668.429) 

(571.552) 

(478.639) 

(569.278) 

(1.965.787) 

( 42.132.917) 
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19. ESAS FAALiYETLERDEN DiGER GELiRLER VE GiDERLER 

Esas faaliyetlerden diger gelirlerin detay1 ~ag1daki gibidir: 

Reeskont faiz gelirleri 

Konusu kalmayan ka~thklar (Not 5) 

Diger gelirler (*) 

1 Ocak.-

31 Arahk.2018 

3.857.722 

277.424 

807.971 

4.943.117 

1 Ocak-

31 Arahk2017 

1.900.351 

217.196 

2.369.390 

4.486.937 

(*) Diger gelirler, giimrilk i~lemlerinden kaynaklanan vergi cezalar1mn a91lan dava neticesinde ~irkete geri odenen 
tutar ve diger 9e~itli gelirlerden olu~maktadrr. 

Esas faaliyetlerden diger giderlerin detay1 a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Arahk:2018 31 Arahk:2017 

Reeskont faiz giderleri 386.949 3.501.964 

Kur farla gideri 9.263.412 

Dig er giderler (*) 5.499.937 1.821.548 

5.886.886 14.586.924 

(*) 2018 y1bnda bir defaya mahsus olarak yapllan ilk halka arz i~lemlerinden kaynakh dan1~manbk giderleri 
bulunmaktadrr (5.494.493 TL). 

20. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER 

Faiz geliri 

Pazarhkh satmalma yoluyla elde edilen gelir 
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1 Ocak-

31 Arahk:2018 

659.306 

659.306 

1 Ocak-

31 Arahk:2017 

1.546.723 

16.951.201 

18.497.924 



21. 

22. 

PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tom tutarlar Turk Liras1 (1L) olarak gosterilmi~tir) 

NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Arabk2018 31 Arahk2017 

Personel giderleri (37.271.271) (33.462.247) 

Kargo giderleri (7.988.138) (7.629.908) 

Kira giderleri (3.169.131) (2.803.410) 

Sigorta giderleri (2.854.437) (2.288.076) 

Bilgi i~ lem Giderleri (2.587.153) (2.244.734) 

Amortisman giderleri ve itfa paylan (Not 9-10) (2.828.430) (1.618.580) 

Ara~ giderleri (1.922.693) (1.668.429) 

Yemek giderleri (1.445.687) (1.254.118) 

Pers onel ta~ nna giderleri (1.196.667) (1.058.667) 

~andan saglanan hizmet giderleri (1.024.193) (833.959) 

Dan~manbk giderleri (819.978) (579.206) 

Seyahat giderleri (786.694) (670.378) 

Teknik servis giderleri (473.531) (569.278) 

Diger (8.009.426) (8.016.286) 

(72.377.429) (64.697.276) 

FiNANSMAN GiDERLERi 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Arabk2018 31 Arabk2017 

Banka kredileri faiz giderleri (61.843.155) (37.460.043) 

Grup i~i bor~lanma faiz giderleri (16.864.815) 

Tiirev ara~lar faiz gideri (4.762.330) 

Kredi kart1 komisyon giderleri (3.710.747) (6.117.348) 

Top lam faiz giderleri (82.418. 717) (48.339.721) 

Kur farla geliri 13.871.957 5.910.296 

Erken odeme indirimleri (3.858.161) (1.593.743) 

Teminat mektubu giderleri (946.998) (367.642) 

Net finansman gideri (73.351.919) (44.390.810) 
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23. GELiR VERGiLERi (ERTELENMi~ VERGi V ARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL) 

(Cari donem vergisiyle ilgili varliklar)/ 
Donem karz vergi yiikiimlii.liigii.: 

Cari kurumlar vergisi ka~Ihg1 

Eksi: Pe§in odenen vergi ve fonlar 

<;evrim fark:t 

Kurumlar Vergisi 

31 Arahk 

2018 

9.687.774 

(2.097.058) 

210.304 

7.801.020 

31 Arahk 

2017 

(6.036.206) 

(6.036.206) 

Grup, Tiirkiye'de geyerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup'un cari donem faaliyet sonuylarma ili§kin tahmini 
vergi yiikiimliiliikleri iyin ekli finansal tablolarda gerekli kar§1hklar aynlm1§trr. Tiirk vergi mevzuati, ana ortakhk 
olan ~irketin bagb ortakhklan konsolide ettigi finansal tablolar1 iizerinden vergi beyannamesi vermesine olanak 
tanrmamaktad1r. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansrb.lar1 vergi yiikiimliiliikleri, konsolidasyon 
kapsamma alman tiim §irketler iyin ayr1 ayn hesaplanmt§trr. 

V ergiye tabi kurum kazanc1 iizerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran1 ticari kazancm tespitinde gider 
yazilan vergi matrahmdan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazanylar, vergiye tabi olmayan 
gelirler ve diger indirimler (varsa geymi§ yd zararlan ve tercih edildigi takdirde kullamlan yatmm indirimleri) 
dii§iildiikten sonra kalan matrah iizerinden hesaplanmaktadrr. 

2018 y1lmda uygulanan efektifvergi oran1 %22'dir (2017: %20). 

Tiirkiye'de geyici vergi iiyer ayhk donemler itibanyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2018 y1h kurum 
kazanylarmm geyici vergi donemleri itibanyla vergilendirilmesi a§amasmda kurum kazanylan iizerinden 
hesaplanmas1 gereken geyici vergi oram %22' dir (2017: %20). Zararlar gelecek y11larda olu§acak 
vergilendirilebilir kardan dii§iilmek iizere, maksimum 5 yd ta§mabilir. Ancak olu§an zararlar geriye doniik olarak 
onceki ydlarda olu§an karlardan dii§iilemez. 

Tiirkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla§ma prosediirii bulunmamaktadrr. ~irketler 
ilgili ydm ~sap kapama donemini takip eden ydm 1-25 Nisan tarihleri arasmda vergi beyannamelerini 
haz1rlamaktad1r. Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay1tlan 5 yd iyerisinde 
incelenerek degi§tirilebilir. 

Gelir Vergisi Stopah 

Kurumlar vergisine ek olarak, dag1tdmas1 durumunda kar pay1 elde eden ve bu kar paylarllll kurum kazancma dahil 
ederek beyan eden tam miikellefkurumlara ve yabanc1 §irketlerin Tiirkiye'deki §Ubelerine dag1tilanlar hariy olmak 
iizere kar paylan iizerinden aynca gelir vergisi stopaj1 hesaplanmas1 gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj1 24 Nisan 
2003 - 22 Temmuz 2006 tarihleri arasmda tiim ~irketlerde %10 olarak uygulanm1~trr. Bu oran, 22 Temmuz 2006 
tarihinden itibaren, 2006/10731 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile %15 olarak uygulanmaktadrr. Dag1tilmay1p 
sermayeye ilave edilen kar paylan gelir vergisi stopajma tabi degildir. 
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23. GELiR VERGiLERi (ERTELENMi~ VERGi V ARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL) (devam1) 

Trarzsfer fiyatlandzrmasz diizenlemeleri 

Tiirkiye'de, transfer fiyatland1rmas1 duzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Transfer fiyatland1rmas1 
yoluyla ortiilii kazan~ dag1hm1" b~hkh 13. Maddesinde belirtilmi~tir. Transfer fiyatland1rmas1 yoluyla ortiilu 
kazan~ dag1trm1 hakkmdaki 18 Kas1m 2007 tarihli teblig uygulama ile ilgili detaylari diizenler. 

Vergi mukellefi, ili~kili ki~ilerle emsallere uygunluk ilkesine aykm olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat 
-Uzerinden mal veya hiZinet ahm ya da sat1mmda bulunursa, kazan~ tamamen veya k1smen transfer fiyatland1rmas1 
yoluyla ortiilu olarak dag1hlm1~ say1hr. Bu gibi transfer fiyatlandmnas1 yoluyla ortiil-U kazan~ dag1t1m1 kurumlar 
vergisi i~in kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alm1r. 

Ertelenmis Vergi 

Grup, vergiye esas yasal fmansal tablolari ile TFRS 'ye gore hazrrlanm1~ fmansal tablolan arasmdaki farkhhklardan 
kaynaklanan ge~ici zamanlama farklari i~in ertelenmi§ vergi varhg1 ve yukiimlul-Ugii muhasebele§tirmektedir. Soz 
konusu farkhbklar genellikle bazi gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS 'ye gore 
hazrrlanan fmansal tablolarda farkh donemlerde yer almasmdan kaynaklanmakta olup, soz konusu farklar a~ag1da 
belirtilmektedir. 

Ertelenmi~ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasmda kullamlan vergi oran1 %22'dir (2017:%20). 

Tiirkiye'de i~letmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmi§ vergi varhklar1 olan bagh 
ortakhklar, ertelenmi§ vergi yiikiimlulukleri olan bagh ortakhklar ile netle~tirilmez ve ayn olarak gosterilir. 

Ertelenmis vergi (varhklan}/yiikilmliililkleri: 

Maddi varhklann amortisman / diger maddi olmayan 
varhklann itfa farklan 

Yatmm ama~h gayrimenkuller degerleme farklan 

Kldem tazminat1 ka~ Ihklan 

Kullan~ izin kar§ tltldan 

Bory reeskontu 

Alacak reeskontu 

$ilpheli ticari alacak kar§Ihg1 

Stok deger dii~iikliigii ve degerleme farkI 

Banka kredileri faiz tahakkuk hes aplamas1 

Vergiden mahsup edilecek bir:ikmi§ mali zararlar 

Sat~ prirni kar§Ihg1 

Diger 

31 Arahk 

2018 

829.312 

(21.002) 

(1.194.133) 

(215.596) 

(1.970.363) 

2.311.711 

(3.900.379) 

30.817 

(4.129.633) 

31 Arahk 

2017 

359.194 

(21.000) 

(1.032.421) 

(142.739) 

126.859 

(602.473) 

(1.601.157) 

(730.424) 

(63.197) 

(2.184.388) 

(638.937) 

(6.530.683) 

Raporlama tarihinde Grup'un, gelecekte elde edilmesi muhtemel karlanna kar~1 netle~tirebilecegi kullamlmayan 
vergi zarari bulunmamaktadir. (2017: 10.921.940 TL). 

3 lArahk 2018 itibar1yla kullan1lmayan vergi zarar1 bulunmad1gmdan, zararlara ait ertelenmi§ vergi varhg1 
kay1tlara ahnmam1§trr (31 Arahk 2017: 2.184.388 TL). 
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23. GELiR VERGiLERi (ERTELENMi~ VERGi VARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL) (devam1) 

Ertelenmis Vergi (devami) 

31 Arahk 2018 ve 31 Arahk 2017 tarihinde sona eren y11lar i9indeki ertelenmi~ vergi (varhg1) yiikiimliiliiklerinin 
hareketi ~ag1da verilmi~tir: 

Ertelenmis vergi (varhg1) / yiikiimliiliigii hareketleri 

1 Ocak itibanyla ac;~ bakiyesi 

Kar veya zarar tablosunda muhasebele~tirilen 

Ozkaynak altmda muhasebele~tirilen 

Bagh ortakhk almn (Not 3) 

<;evrimkazanc1 

31 Ara.bk itibanyla kapan~ bakiyesi 

Donem vergi giderinin donem karz ile mutabakati asagidaki gibidir: 

Vergi kars lhgmm mutabakat1: 

Faaliyetlerden elde edilen vergi oncesi kar 

Gelir vergisi oram %22 (2017: %20) 

Vergi etkisi: 

- vergiye tabi olmayan gelirler 

- kanunen kabul edilmeyen giderler 

- pazarhkh ahmyoluyla elde edilen gelir 
- ge~~ donemde ertelen~ vergi varhg1 olarak 

muhasebele~tirilen, bu donem kullantlan vergi zararlan 

- ~evrim farkI ve diger 

Kar veya zarar tablosundaki vergi kar~tllg1 gideri 

1 Ocak-

31 Ara.bk 2018 

(6.530.683) 

3.963.159 

32.839 

(1.594.948) 

(4.129.633) 

1 Ocak-

31 Arahk:2018 

24.310.173 

22% 

(5.348.238) 

67.029 

(135.889) 

(11.047.083) 

2.813.248 

(13.650.933) 

Kullantlma~ ge~~ ytl zararlannm son kullanma tarihleri a~ag1daki gibidir: 

2018 ytlmda sona erecek 
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31 Arahk 

2018 

1 Ocak-

31 Arahk:2017 

(733.926) 

9.092.227 

71.741 

(14.127.240) 

(833.485) 

(6.530.683) 

1 Ocak-

31 Arahk:2017 

66.038.642 

20% 

(13.207.728) 

178.122 

(543.253) 

3.255.428 

1.225.204 

(9.092.227) 

31 Arahk 

2017 

11.047.083 

11.047.083 
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24. FiNANSAL ARAf;LAR 

Finansal Borclar 

itfa edilmi§ degerinden gosterilen finansal bor9lann detay1 a§ag1daki gibidir: 

Finans al Bon;lar 

Banka kredileri 

Para birimi 

ABDDolan 

Para birimi 

TL 
ABDDolan 

Banka kredilerinin vadeleri a§ag1daki gibidir: 

1 ytl ic;erisinde odenecek 

1 - 2 ytl ic;eris inde odenecek 

Faizoram 

3.50% 

Faizoram 

14.70%-16.75% 

2.65%-6.40% 
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31Arahk 

2018 

21.366.851 

21.366.851 

31 Arahk:2018 

Kisa vadeli 

21.366.851 

21.366.851 

31 Arahk 2017 

Klsa vadeli 

133.100.000 

339.771.124 

472.871.124 

31Arahk 

2018 

21.366.851 

21.366.851 

31 Arahk 

2017 

487.958.724 

487.958.724 

Uzun vadeli 

Uzun vadeli 

15.087.600 

15.087.600 

31 Arahk 

2017 

472.871.124 

15.087.600 

487.958. 724 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETil\IDEN GE~MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tiini tutarlar Tiirk Liras1 (1L) olarak gosterilmi~tir) 

24. FiNANSAL ARA<;LAR ( devam1) 

Finansal Borclar (devaml} 

Finansman faaliyetlerinden kaynak/.anan yuk:umliiliik/.erin mutabakatl 

Grup'un finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yiikiimliiliilderine ili~kin nakit ve nakit olmayan degi~imler 
a~ag1da verilmi~tir. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yiikiimliiliilder, Grup'un konsolide nakit ak1~ 
tablosunda finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aki~lanna s1mflanan veya sm1flanacak olan nakit 
ak1~landrr. 

Nakit ohnayan deg~imler 

Finansman nakit Bagh ortakbk Kurfarlo 
1 Ocak:2018 ~Jan satmalnm hareketleri 31 Arahk:2018 

Banka kredileri 487.958.724 (657.603.029) 191.011.156 21.366.851 

~kili taraflara ticari ohnayan bor~Jar 82.981.800 359.302.203 64.780.110 507.064.113 

570.940.524 (298.300.826) 255.791.266 528.430.964 

Nakit olmayan deg~imler 

Finansman nakit Bagh ortakbk Kur farlo 
1 Ocak:2017 ~Jan satm alnru hareketleri 31 Arahk2017 

Banka kredileri 446.537.968 (70.498.642) 76.361.748 35.557.650 487.958.724 

~kill taraflara ticari olmayan bo1ylar 7.038.400 74.808.700 1.134.700 82.981.800 

453.576.368 4.310.058 76.361.748 36.692.350 570.940.524 
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25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi 

a) Sermaye risk yonetirni 

Grup, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin siirekliligini saglamaya 9ah§1rken, diger yandan da bor9 ve 
ozkaynak dengesini en verimli §ekilde kullanarak karhhg1m art1rmay1 hedeflemektedir. 

Grup'un sermaye yap1s1 Not 25'te a9Iklanan kredileri de i9eren bor9lar, Not 6'da a9Iklanan diger alacaklar ve 
bor9lar, Not 27'de a9Iklanan nakit ve nakit benzerleri ve s1ras1yla Not 16'da a91klanan odenmi§ sermaye, kardan 
aynlan k1S1tlanm1§ yedekler, ge9mi§ yil karlanm ve net donem karm1 da i9eren ozkaynak kalemlerinden 
olu§maktadrr. 

Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sm1f1yla ili§kilendirilen riskier list yonetirn tarafmdan 
degerlendirilir. Dst yonetirn degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yap1s1m yeni bor9 edinilmesi veya mevcut 
olan borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettii odemeleri yoluyla da dengede tutulmas1 ama9lanmaktad1r. 

Grup sermayeyi bor9/toplam sermaye oranllll kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bolilnmesiyle 
bulunur. Net bor9, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bor9 tutanndan (finansal durum tablosunda gosterildigi 
gibi kredi ve grupi9i ticari olmayan bor9lar1 i9erir) dii§iilmesiyle hesaplanrr. Toplam sermaye, bilan9oda 
gosterildigi gibi ozkaynaklar ile net borcun toplanmas1yla hesaplan1r. 

31 Arallk 20 I 8 ve 20 I 7 tarihleri itibany la, nakit ve nakit benzeri degerlerin finansal ve ili§kili taraflara ticari 
olmayan bor9lardan dil§ulmesiyle hesaplanan net finansal borcun, toplam sermayeye boliinmesi ile bulunan bor9 
sermaye oran1 a§ag1daki gibidir: 

Banka kredileri 

Grup i9i bor9lanma 

Eksi: Nakit ve nak:it benzerleri ve grup i9i fonlama 

Net finans al bor9 

Toplam ozkaynaklar 

Toplam serrmye 

Net finansal bor9 / toplam serrmye oran1 

b) Finansal Risk Faktorleri 

31 Arahk 

2018 

21.366.851 

507.064.113 

100.744.336 

427.686.628 

146.469.571 

574.156.199 

74,49% 

31 Arahk: 

2017 

487.958.724 

82.981.800 

210.674.107 

360.266.417 

102.180.291 

462.446.708 

77,90% 

Grup'un finansal ara9larmm getirdigi ana riskier faiz riski, likidite riski, yabanc1 para riski ve kredi riskidir. Grup 
Yonetimi ve Yonetirn Kurulu, a§ag1da belirtilen risklerin yonetilmesi hususundaki politikalar1 incelemekte ve 
kabul etmektedir. Grup, aynca biitiin finansal ara~larmm pazar degeri riskini de goz oniinde bulundurmaktadrr. 
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25. FiNANSAL ARACLARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devrum) 

b.1) Kredi riski vonetimi 

Finansal arar tiirleri itibar1yla maruz kahnan kredi riskleri Alacaklar 

1icari Alacaklar Dii!:er Alacakla.r 

Bankalardaki 
31 Arahk 2018 iliskili Taraf Diiier Taraf iliskili Taraf Diiier Taraf Mevduat Diger (***) 

Raporlama tarihi itibanyla maruz kalman azami kredi riski (*) 372.361 535.278.967 60.456.011 597.959 39.566.093 722.232 

- Azami riskin teminat vs ile gfivence altma almm1§ k1sm1 (**) 

A. Vadesi ge~memi§ ya da deger clti§ilklugune ugramam1§ f"mansal varhklarm net 
defter degeri 

B. Vadesi ge~mi§ ancak deger dil§ilkli.igiine ugramamt§ 
varhklarm net defter degeri 

C. Deger clti§iikliigtine ugrayan varhklarm net defter degerleri 

- Vadesi ge~mi§ (brfit defter degeri) 
- Deger dil§ilkliigii ( -) 

- Net degerin teminat vs ile giivence altma almmt§ k1sm1 

- Vadesi ge~memi§ (brfit defter degeri) 

- Deger dU§ilkliigU (-) 

- Net degerin teminat vs ile gfivence altma almmt§ k1sm1 

D. Bilan~o W§I kredi riski i~eren \lllsurlar 

- 151.495.290 

372.361 497.772.854 

37.506.113 

27.157.618 

- (27.157.618) 

60.456.011 

(*) Tutarm belirlenmesinde, ahnan teminatlar gibi, kredi giivenilirliginde art1§ saglayan unsurlar dikkate ahnmam1§t1r. 

597.959 39.566.093 

(**) Teminatlar, sigorta ve teminat mektubu kapsam1 altmdaki alacaklardan olu§maktad1r. 31 Aralik 2018 itibanyla toplam teminat tutar1 151.495.290 TL'dir. 
(***) Kasa ve kredi kart1 alacaklarmdan olu§maktad1r. 

64 

722.232 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE(;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Fak.torleri (devrum) 

b.J) Kredi riski vonetimi (devamz) 

Finansal ara~ tiirleri itibanyla maruz kahnan kredi riskleri Alacaklar 
Dcari Alacaklar Diier Alacaklar 

31 Arahk 2017 

Raporlama tarihi itibar1yla maruz kahnan azami kredi riski (*) 

-Azami riskin teminat vs ile g(ivence altma almm1§ k1sm1 (**) 

A. Vadesi ge~memi§ ya da deger dti§ukliigtine ugramam1§ f"mansal varhklarm net 
defter degeri 

B. Vadesi ge~mi§ ancak deger dti§uklilgtine ugramam1§ 
varhklarm net defter degeri 

C. Deger dU§ukH.igune ugrayan varhklarm net defter degerleri 

- Vadesi ge~mi§ (brilt defter degeri) 
- Deger dti§ukliigil ( -) 
- Net degerin teminat vs ile g(ivence altma ahnml§ k1sm1 

- Vadesi ge~memi§ (brUt defter degeri) 

- Deger dti§ukliigil ( -) 

- Net degerin teminat vs ile g(ivence altma ahnm1§ k1sm1 

D. Bilan~o W§l kredi riski i~eren Wlsurlar 

iliskili Taraf Diier Taraf iliskili Taraf Diger Tara{ 

3.170.802 514.738.765 

- 224.261.404 

3.170.802 395.069.265 

- 119.669.500 

24.663.409 

- (24.663.409) 

543.719 

543.719 

(*) Tutarm belirlenmesinde, ahnan teminatlar gibi, kredi giivenilirliginde artI§ saglayan unsurlar dikkate ahnmamI§trr. 

Bankalardald 
Mevduat 

209.849.166 

209.849.166 

(* *) Teminatlar, sigorta ve teminat mektubu kapsam1 altmdaki alacaklardan olu§maktad1r. 31 Aralik 2017 itibanyla top lam tern in at tutar1 224 .261 .404 TL' dir. 
(** *) Kasa ve kredi kart1 alacaklarmdan olu~maktad1r. · 
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25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b. J) Kredi riski yonetimi (devamz) 

Grup'un maruz kald1g1 kredi riskine genel balm 

Finansal varhklar i9in aynlan ~iipheli alacak kar~1hg1, ge9mi~ tahsil edilememe tecriibesine dayanilarak 
belirlenmi~tir. 

Grup 'un mevcut kredi derecelendirme metodolojisi a~ag1daki gibidir: 

Kategori A~1klama 
Beklenen Kredi. Zarar1 
Hes apama Yontemi 

Vades i ge9~ alacak 
Omiir boyu beklenen kredi zaran 

VGAyok yontemiyle olc;illerekkar~thk 
bulunmamaktadrr 

aynlrnaktadrr. 

Vades i gey~ alacak s tires i 90 
Omilr boyu beklenen kredi zaran 

VGA<90 
gunun ahmdadrr. 

yontemiyle olytilerek ~Ihk 
aynlrnaktadrr. 

VGA >=90 & <180 
Vadesi gey~ alacak stiresi 90 gun Kredi tutarmm %25'i kadar zarar 
uz.erinde ve 180 gunun altmdadrr. ~ Ihg1 aynlmaktadrr. 

Vadesi gey~ alacak stiresi 180 
Kredi tutarmm %50's i kadar zarar VGA >=180 & <270 gun uz.erinde ve 270 gtinun 

ahmdadrr. kar§ Ihg1 aynlmaktadrr. 

VGA>=27o+ Vadesi gey~ alacak suresi 270 Kredi tutarmm tamarm i9in zarar 
gun ve Uz.erindedir. ~ Ihg1 aynlmaktadrr. 

Finansal aracm taraflarmdan birinin sozle~meye bagh yiikiimlilliigiinii yerine getirememesi nedeniyle Grup'a 
finansal bir kay1p olu~turmas1 riski, kredi riski olarak tanimlan1r. Grup'un kredi riski temel olarak ticari 
alacaklanna ili~kindir. Bilan9oda gosterilen tutar Grup yonetiminin onceki tecriibelerine ve cari ekonomik ~artlara 
bagh olarak tahmin ettigi ~Upheli alacaklar dU~iildilkten sonraki net tutardan olu~maktadrr. Grup'un ili~kili 
taraflardan diger alacaklan 60.456.011 TL'dir (31 Arallk 2017: Bulunmamaktad1r). 
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25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi ( devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri ( devanu) 

b.2) Likidite riski yonetimi 

Likidite riski bir §irketin fonlama ihtiya9lanm kar§tlayamama riskidir. ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli 
olyilde nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i§lemleri ile fon kaynaklarmm kullamlabilirligini ve piyasa 
pozisyonlar1m kapatabilme giicilnii ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel bor9 gereksinimlerinin fonlanabilme 
riski, yeterli say1da ve yiiksek kalitedeki kredi saglay1ctlarmm eri§ilebilirliginin siirekli kdmmas1 suretiyle 
yonetilmektedir. 

A§ag1daki tablo, Grup'un tiirev niteliginde olmayan ve olan finansal yiikilmliiliiklerinin vade dag1hm1m 
gostermektedir. Tiirev olmayan finansal yiikiimliiliikler iskonto edilmeden ve odemesi gereken en erken tarihler 
esas almarak hazirlanm1§tlf. Soz konusu yiikiimlilliikler ilzerinden odenecek faizler a§ag1daki tabloya dahil 
edilmi§tir. 

Tilrev finansal yiikiimltiliikler ise iskonto edilmemi§ net nakit girl§ ve ylkt§larma gore diizenlenmi§tir. Vadeli i§lem 
araylan brtit odenmesi gereken vadeli i§lemler iyin net olarak odenir ve iskonto edilmemi§, brtit nakit giri§ ve 

~1k1§lan iizerinden realize edilir. Alacaklar veya bor~lar sabit olmad1gi zaman a~Iklanan tutar, rapor tarihindeki 
getiri egrilerinden elde edilen faiz orani kullantlarak belirlenir. 31 Arallk 2018 tarihi itibany la, Grup 'un doviz 
tiirevleri bulunmamaktadrr. (31 Arallk 2017: Geryege uygun degeri 51.500 TL yiikiimliiliik olarak tahmin 
edilmektedir). Bu tutann degerlemesinde, raporlama tarihinde, benzer araylar iyin kote edilmi§ piyasa fiyatlar1 baz 
almmaktadir. 

Vadeli i§lem araylan brtit odenmesi gereken vadeli i§lemler iyin net olarak odenir ve iskonto edilmemi§, brtit nakit 
girl§ ve ylkt§lan iizerinden realize edilir. Alacaklar veya borylar sabit olmad1g1 zaman ay1klanan tutar, rapor 
tarihindeki getiri egrilerinden elde edilen faiz oran1 kullantlarak belirlenir. 

Likidite riski tablosu: 

Grup'un geryekle§mesini bekledigi vadeler sozle§me uyarmca vadelerle aymdrr. 

31 Arahk 2018 

S ozlesme uyannca vadeler Defter Deg:eri 

Tiirev olmayan 
finansal yiikiimliiliikler 

Banka lcredileri 
Ticari bor9lar 
i~kili taraflara ticari bor9lar 
Diger bor9lar 
Toplam. yukiimliiliik 

21.366.851 
183.826.936 

91.466 

507.131.716 

712.416.969 

Sozlesme 
uyannca nakit 

c1klslar toplam1 
a+II+Im 

21.366.851 
183.826.936 

91.466 

507.131.716 
712.416.969 
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25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b.2) Likidite riski yonetimi (devam.1) 

31 Arahk 2017 

S ozlesme uyannca vadeler Defter Degeri 

Tiirev olmayan 
finansal yiikiimliiliikler 

Banka kredileri 498.757.924 

Ticari bor~lar 416.876.573 

i~kili taraflara ticari bor~lar 8.920.019 

Diger borclar 83.033.762 
Top lam yiikfunliiliik 1.007 .588.278 

b. 3) Piyasa riski yonetimi 

Sozlesme 
uyannca nakit 
gklslar toplann 

U+II+JID 

506.688.411 
416.876.573 

8.920.019 

83.033.762 
1.015.518.765 

3 aydan 
lo.saffi 

271.460.104 
416.876.573 

8.920.019 

83.033.762 
780.290.458 

3-12 .H.v!L 
ay aras1 QI} aras1 {JID 

219.330.556 15.897.751 

219.330.556 15.897.751 

Faaliyetleri nedeniyle Grup, doviz kurundaki (b.3.1) ve faiz oramndaki (b.3.2) degi~iklikler ile ilgili finansal risklere 
maruz kalmaktadrr. 

Grup dtizeyinde kar~da~dan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore ol9tilmektedir. 

Cari donemde Grup'un maruz kald1gi piyasa riskinde ya da kar~1l~dan riskleri ele ah~ yonteminde veya bu riskleri 
nas1l olytilgtine dair kulland1g1 yontemde, onceki seneye gore bir degi~iklik olmam1~trr. 

b. 3. I) Kur riski yonetimi 

Yabanc1 para cinsinden i~lemler, kur riskinin ol~masma sebebiyet vennektedir. 

Grup, doviz cinsinden varhk ve yiikiimlilliiklerinin ABD Dolan'na 9evriminde kullandan kur oranlarmm degi~imi 
nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride olu§acak ticari i§lemler, kayda alman aktif ve pasifler arasmdaki 
fark sebebiyle ortaya 9Ikmaktadrr. Bu 9er9evede, Grup, bu riski yabanc1 para varhk ve yiiktimlilliiklerinin 
netle§tirilmesi yolu ile olu§an dogal bir yontemle kontrol etmektedir. Grup Yonetimi, Grup'un doviz pozisyonunu 
analiz ederek takip etmekte gerekli hallerde onlem almmasm1 saglamaktadrr. 

Grup, b~hca TL ve A vro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadrr. 

68 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<::MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

25. FiNANSAL ARA~LARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devanu) 

b.3) Piyasa riski yonetimi (devamz) 

b.3.1) Kur riski yonetimi (devamz) 

Grup 'un yabanc1 para cinsinden parasal ve parasal olmayan varhklarmm ve parasal ve parasal olmayan 
yiikilmliiliiklerinin bilani;o tarihi itibanyla dag1hm1 a~ag1dak:i gibidir: 

1. T icari alacaklar 
2.a Parasal finansal varhklar 
2.b Parasal olmayan finansal varhklar 

3. Diger 

4. DONEN VARLIKIAR 
5. T icari alacaklar 
6.a Parasal finansal varhklar 
6.b Parasal olmayan finansal varhklar 
7. Diger 
8. DURAN V ARLIKLAR 
9. TOPIAM V ARLIKLAR 
10. Ticari bor~lar 
11. Finansal yukilinliili.ikler 
12.a Parasal olan diger yiikiimliili.ikler 
12.b Parasal olmayan diger yilkiimliililkler 
13. KISA V ADEii YUKUMLULUKLER 
14. Ticari bor~lar 
15. Finansal yukilinliililkler 
16.aParasal olan diger yiikiimliili.ikler 
16.b Parasal olmayan diger yilkiimliililkler 
17. UZUN V ADEii YUKUMLULUKLER 
18. TOPI.AM YUKUMLULUKLER 
19. Bilanr;o ch~1 tiirev ~larmnet varhk/ 

yiikiimliililk pozisyonu (19a-19b) 
19.a Aktifkarakterli bilanr;o ~1 doviz cinsinden turev 
ilrilnleri tutan 
19.b Pasifkarakterli bilanr;o ~1 doviz cinsinden turev 
ilrilnleri tutan 

20. Net yabanci para varhk yilkiimliililk 
pozisyonu 

21. Paras al kalemlerin net yabanci para varhk / yiilciimliililk 
pozisyonu 

(1+2a+6a-l 0-l l-12a-14-l 5-l 6a) 
22. Doviz hedge'i i~in kullam1an fmansal ar~lann top lam 
ger~ge uy gun degeri 
23. Doviz varhklarmm hedge edilen tutan 
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Toplam 

TLkar~Ihgt 
125.253.854 

2.240.457 

51.705.554 

179.199.865 

179.199.865 
28.828.514 

2.260.121 
2.388.997 

33.477.632 

18.505.359 

18.505.359 
51.982.991 

127.216.875 

75.511.321 

31 Arahk 2018 

TL 
116.470.139 

2.070.118 

50.727.966 

169 .268.223 

169.268.223 
28.521.778 

2.260.121 
2.388.653 

33.170.552 

18.505.359 

18.505.359 
51.675.911 

117.592.312 

66.864.346 

Avro 
1.457.153 

28.258 

162.175 

1.647.585 

1.647.585 
50.885 

57 

50.942 

50.942 

1.596.643 

1.434.468 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

25. FiNANSAL ARA(;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devanu) 

b.3) Piyasa riski yonetimi (devanu) 

b. 3.1) Kur riski yonetimi (devamz) 

1. T icari alacaklar 

2.a Parasal :finansal varhklar 

2.b Parasal olmayan :finansal varhklar 
3. Diger 

4. DONEN VARLIKLAR 
5. Ticari alacaklar 

6.a Parasal finansal varhklar 

6.b Parasal olmayan finansal varhklar 
7. Diger 

8. DURAN V ARLIKLAR 
9. TOPIAM V ARLIKLAR 
10. Ticari bor9ffll' 
11. Finansal yukiimluliikler 

12.a Paras al olan diger yilldimlulillder 
12.b Parasal olmayan diger y1ikiimlulillder 

13. KISA VADEliYUKUMLiJLUKI.ER 
14. Ticari bor9lar 
15. Finansal y1ikiimlilliikler 
16.aParasal olan diger yilldimluliikler 
16.b Parasal olmayan diger y1ikiimluliikler 

17. UZUN V ADEli YUKUMLiJLUKLER 
18. TOPIAM YUKiJMLULUKLER 
19. BilanfO dl§I turev ar~larm net varhk / 

yilldimlultik pozisy onu ( l 9a-19b) 

19.a Aktifkarakterli bilanfO d:1§1 doviz cinsinden turev 
urunleri tutar1 

19.b Pasifkarakterli bilanfO d:1§1 doviz cinsinden turev 
urunleri tutan 

20. Net yabanc1 para varhk yilldimluliik 
pozisyonu 

21. Parasal kalemlerin net yabanc1 para varhk / yiikumluliik 
pozisyonu 

(I +2a+6a-l 0-l l-12a-l 4-15-l 6a) 

22. Doviz hedge'i i9in kullantlan finansal ar~larm top lam 
ger~ge uy gun degeri 
23. Doviz varhklarmm hedge edilen tutar1 
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Toplam 

TLkar~Ihgi 

175.796.749 

25.368.259 

9.947.956 
211.112.964 

211.112.964 
70.555.400 

133.100.000 

9.480.682 

213.136.082 

213.136.082 

(7.595.300) 

7.595.300 

(9.618.419) 

(11.971.075) 

31 Arahk 2017 

TL 

173.050.295 

25.120.724 

9.809.122 

207.980.141 

207.980.141 
70.555.400 

133.100.000 

9.480.425 

213.135.825 

213.135.825 

(7.595.300) 

7.595.300 

(12.750.984) 

(14.964.806) 

Avro 

608.228 

54.819 

30.746 

693.793 

693.793 

57 

57 

57 

693.736 

662.990 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi surece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

25. FiNANSAL ARA(;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b.3) Piyasa riski yonetimi (devam1) 

b. 3.1) Kur riski, yonetimi (devamz) 

Kur riskine duyarhhk 

Grup, ba§hca TL ve A vro cinsinden kur riskine maruz kalmaktad1r. 

A~ag1daki tablo Grup'un TL ve Avro kurlanndaki %10'luk art1~a ve azah~a olan duyarhhg1m gostermektedir. 
%10'luk oran, iist diizey yoneticilere Grup i1rinde kur riskinin raporlanmas1 s1rasmda kullamlan oran olup, soz 
konusu oran yonetimin doviz kurlarmda bekledigi olas1 degi~ikligi ifade etmektedir. Duyarhhk analizi sadece yll 
sonundaki a1r1k yabanc1 para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve soz konusu kalemlerin yll sonundaki %10'luk 
kur degi~iminin etkilerini gosterir. Pozitif deger, kar/zararda ve diger ozkaynak kalemlerindeki art1~1 ifade eder. 

31 Arabk 2018 

Kar/Zarar 

Yabanc1 paramn 

deger kazanmas1 

TL'nin ABD Dolari kar~nsmda % 10 degerlenmesi halinde 

1 - TL net varbk / yukilmliililgil 6.686.435 

2 - TL riskinden korunan k1s1m ( -) 

3 - TL net etki (1 +2) 6.686.435 

A vro'nun ABD Dolar1 kar~1smda % 10 degerlenmesi halinde 

4 - A vro net var bk / y iikiimliiliik 

5 - A vro riskinden korunan k1s1m ( -) 

6-Avro net etki (4+5) 

TOPIAM (3+6) 
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164.363 

164.363 

6.850.798 

Yabanc1 p aramn 

deger kay betmesi 

(6.686.435) 

(6.686.435) 

(164.363) 

(164.363) 

(6.850. 798) 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gtisterilmi~tir) 

25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri ( devarm) 

b.3) Piyasa riski yonetimi (devarm) 

b.3.1) Kur riski yonetimi (devamz) 

Kur riskine duyarhhk ( devarm) 

31 Arahk 2017 

Kar I Zarar 

Yabanc1 p ararun 

deger kazanmas1 

TL'nin ABD Dolar1 kar~1smda % 10 degerlenmesi halinde 

1 - TL net varhk / yiikiimliililgii 

2 - TL riskinden korunan klsrm (-) 

3 - TL net etki (1 +2) 

(1.496.481) 

(1.496.481) 

A vro'nun ABD Dolar1 kar~ISmda % 10 degerlenmesi halinde 

4 - A vro net varhk / yiikilmlUli.ik 79.369 

5 - A vro riskinden korunan klSlm (-) 

6 - Avro net etki ( 4+5) 79.369 

TOPI.AM (3+6) (1.417.111) 
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Yabanc1 p aranm 

deger kay betmesi 

1.496.481 

1.496.481 

(79.369) 

(79.369) 

1.417.111 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi siirece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

25. FiNANSAL ARA(;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devam.1) 

b.3) Piyasa riski yonetimi (devam.1) 

b.3.2) Faiz oranz riski, yonetimi 

Grup'un sabit ve degi§ken faiz oranlan iizerinden bor9lanmas1, Grup'u faiz oran1 riskine maruz birakmaktad1r. 
Soz konusu risk, Grup tarafmdan, faiz oran1 takas sozle§meleri yoluyla sabit ve degi§ken oranh bor9lar arasmda 
uygun bir dag1hm yapilmak suretiyle, yonetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oran1 beklentisi ve tan1mh 
olan risk ile uyumlu olmas1 i9in diizenli olarak degerlendirilmektedir. Boylece optimal riskten korunma 
stratejisinin olu§turulmas1, gerek finansal pozisyonunun gozden ge9irilmesi gerekse faiz harcamalannm farkh faiz 
oranlarmda kontrol altmda tutulmas1 ama9lanmaktad1r. 

Faiz oranz duyarlzlzgi 

Grup'un faiz oramna duyarh finansal araylanmn dag1lnm a~ag1daki gibidir: 

31 Aralik2018 31 Aralik 2017 
Sabit Faizli Ara~lar 

Ger9ege uygun deger farkI kar/zarara yansrttlan finansal yilkilmli.ililkler 21.366.851 469.858.724 

Degi~ken Faizli Finansal Ara~lar 

Ger9ege uy gun deger farkI kar/zarara y ans1t1lan finansal yilkiimliililkler 18.100.000 

A§ag1daki duyarhhk analizleri raporlama tarihinde maruz kahnan faiz oran1 riskine ve mali ydm ba§lang1cmda 
ongoriilen faiz oran1 degi§ikligine gore belirlenir ve tiim raporlama donemi boyunca sabit tutulur. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tom tutarlar Turk Liras1 {TL) olarak gosterilmi~tir) 

26. FiNANSAL ARA<;LAR (GER<;EGE UYGUN DEGER A<;IKLAMALARI) 

itfa edilmi~ Geryege uygun deger fark1 
degerinden gosterilen kar veya zarara yans1ttlan 

31 Arahk 2018 f"mansal varhklar f"mansal ara~lar 

Finansal varhklar 
Nakit ve nakit benzerleri 40.288.325 
Ticari alacaklar 535.278.967 
ili~kili taraflardan ticari alacakl~ 372.361 
Diger alacaklar 61.053.970 

Finansal yiikiimlilliikler 
Finansal borylar 
T icari borylar 
ili~kili taraflara ticari borylar 
Diger borylar (ili~kili taraflara diger borylar dahil) 

Krediler ve Geryege uygun deger fark1 
31 Arahk 2017 alacaklar (nakit ve kar veya zarara yans1tdan 
Finansal varhk.lar nakit benzerleri dahil) f"mansal ara~lar 
Nakit ve nakit benzerleri 210.674.107 
T icari alacaklar 514.738.765 
ili~kili taraflardan ticari alacaklar 3.170.802 
Diger alacaklar 543.719 

Finansal yiikiimliiliikler 
Finansal bor~lar 
T icari bor~Iar 
tli~kili taraflara ticari bor~lar 
Diger bor~Iar (ili~kili taraflara diger bor~lar dahil) 
Tiirev ara~Iar 51.500 

74 

itfa edilmi~ 
degerinden gosterilen 

f"mansal yiikfunlilliikler Defter degeri Not 

40.288.325 27 
535.278.967 5 

372.361 4 

61.053.970 6 

21.366.851 21.366.851 24 

183 .826.936 183.826.936 5 

91.466 91.466 4 

5 07 .131. 716 507.131.716 6 

itfa edilmi~ 
degerinclen gosterilen 

f"mansal yiikfunlilliikler Defter degeri Not 
210.674.107 27 
514.738.765 5 

3.170.802 4 
543.719 6 

487.958.724 487.958.724 24 

416.876.563 416.876.563 5 

8.920.019 8.920.019 4 

83.033.762 83.033.762 6 
51.500 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Alesi belirtilmedigi siirece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

27. NAKiT AKISTABLOSUNAiLiSKiN ACIKLAMALAR 

31 Arahk 31 Arahk 

2018 2017 

Bankalar 39.566.093 209.849.166 

Vadesiz mevduatlar 31.411.698 53.358.465 

Vadeli mevduatlar 8.154.395 156.490.701 

Kredi kart1 alacaklan 722.232 824.941 

40.288.325 210.674.107 

31 Arahk 2018 itibar1yla 21.043.600 lL, yurtii;inde kullamlan nakdi kredi kar§1hg1 bloke vadeli hesapta yer 
almaktadrr. (31 Arabk 2017: 28.289.250 lL). 

31 Arallk 2018 tarihi itibar1yla kredi karti alacaklarmm vadesi ortalama I giindiir (31 Arallk 2017: 1 giin). 

Para birimi Vade 

ABDDolan 4 Ocak:2019 

Para birimi Vade 

TL 2Ocak2018 

ABDDolan 2 Ocak:2018 

FaizOram 

1,00% 

FaizOram 

%13,70-%14,10 

%0,60-%3,25 

31 Arahk 

2018 

8.154.395 

8.154.395 

31 Arahk 

2017 

18.900.000 

137.590. 701 

156.490. 701 

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteligi ve diizeyine ili§kin ai;1klamalar Not 25'te ai;1klanmt§tlr. 

28. PAY BASINA KAZAN<; 

Surduriilen faaliyetlernet donemkan 
Ortalama pay adedi 

SUrdtiriilen faaliyetler pay ba§ma kazani; 
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I Ocak-
3 I Arabk 2018 

10.659.240 
31.724.000 

0,34 

I Ocak-
31 Arabk 2017 

56.946.415 
31.724.000 

1,80 



PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2018 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedigi surece tiim tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

29. RAPORLAMA DONEMiNDEN soNRAKi OLAYLAR 

Sirket'in 22 Temmuz 2019 tarihli Genel Kurul toplant1S1nda 40.000.000 1L tutannda brilt temettii odemesi karan 
onaylanm1§ ve 6 Agustos 2019 tarihinde temettil odemesi ger~ekle§mi§tir. 

Sirket, 7 Arahk 2020 tarihinde herhangi bir faaliyeti bulunmayan Arlington Investments B.V. adh §irketin 100% 
hissesini 20.000 Avro kaq1hgmda satm almt§tlr. Hollanda'da kurulu §irketin ad1 Penta International B.V. ("Penta 
BV") olarak degi§tirilmi§tir. 31 Arahk 2020 itibanyla §irketin herhangi bir operasyonu bulunmay1p, uluslararas1 
ticaret faaliyetleri Ocak 2021 itibar1yla ba§lam1§trr. 

Sirket'in 2017 y1h ve oncesinden gelen Bimeks Bilgi i§lem ve Di§ Ticaret A.S. ("Bimeks")'den olan alacaklan, 
Bimeks firmasmm odeme zorluguna dii§mesi sonucu §ilpheli hale gelmi§ ve 2017 ydmda Sirket ve ortaklan 
arasmda imzalanan bir temlik sozle§mesi ile Sirket'in ortaklan tarafindan iistlenilmi§tir. Bu dogrultuda ilgili 
alacaklar, paylan oranmda Sirket ortaklan Mustafa Ergiln, Biilent Koray Aksoy, Sinan Gfiylii, Mfirsel Ozyelik ve 
Gozde Giri§im adma ismet Ambalaj Yatmmlan A.S. ('ismet Ambalaj')'ye temlik edilmi§tir. 2020 ydmda 
dfizenlenen yeni bir temlik anla§mas1 ile bu alacaklar tekrar Sirket' e devredilmi§ ve ilgili alacaklar iyin 2020 y1h 
iyinde §ilpheli alacak kar§1hg1 aynlarak gider yazilmt§tlr. Bu alacaklar ile ilgili hali hazrrda devam eden davalar 
Sirket tarafindan devrahnmt§, daha evvel dava a~1lmam1§ k1sm1 i~in ise Sirket tarafmdan icra takibi ba§latilm1§trr. 
~irket'in herhangi bir yere temlik edilmi§ benzer §ekilde b8§ka bir alacag1 bulunmamaktadrr. 

2019 yilmm son doneminde <;in merkezli Covid 19 (Koronavirils) hakkmda bilgiler gelmeye ba§lamt§ ve smrrh 
say1da vaka Dilnya Sagltk Orgiltil 'ne bildirilmi§tir. 2020 yilmm ilk aylannda virus yay1hmm1 uluslararas1 olarak 
siirdiirmil§ ve virfisiln negatif etkisi artmaya ha§lamt§tlr. 2020 ytlmm sonuna dogru a§damalar ba§lamt§ olup, 
iilkeler kendi durumlarm1 ve vaka saytlann1 dikkate alarak planlamalarm1 yapmaktad1rlar. ¼bu konsolide finansal 
tablolarm onayland1g1 tarih itibar1yla virilsiin degi§ken etkisi devam etmekte olup, Grup yonetimi salgmm geldigi 
noktanm Grup'un finansal durumu ve performans1 ilzerine olas1 etkilerini degerlendirmeye devam etmektedir. 
Grup yonetimi, salgmm, Grup'un agrrhkh olarak faaliyetlerini yilriltmekte oldugu teknoloji ilrfinleri sektorfine 
2020 ytlmda ve bu konsolide finansal tablolann onayland1g1 tarih itibanyla olumsuz etkisi olmad1g1m, hatta geli§en 
ihtiyaylara bagh olarak etkinin olumlu oldugunu gormektedir. Sektorle tutarh olarak, Grup'un operasyonlar1 bu 
silreyten olumsuz etkilenmemi§ olup, Grup faaliyetlerine aym §ekilde devam etmektedir. 

Sirket 8 Subat 2021 tarihinde imzalanan anla§ma uyarmca, Ydd1z Holding A.S'den olan 1L cinsinden finansal 
alacaklanm, Yild1z Holding'e olan Turk Liras1 ve ABD Dolan cinsinden fmansal borylarmdan mahsup etmi~tir. 
Bu i§lem sonucunda §irketin 31 Aral1k 2020 tarihli bilanyosunda yer alan 220 .318 .244 1L tutarmdaki ili§kili 
taraflardan diger alacaklar bakiyesi 5 Subat 2021 tarihli TCMB doviz ah§ kuru olan 7.0789 ABD dolan / 1L'den 
31.1 milyon ABD Dolan olarak ili§kili taraflara diger borylar hesabmdan mahsup edilmi§tir. 

Sirket 15 Subat 2021 tarihinde, bir k1s1m ~irket paylannm sermaye arttmm1 ve/veya ortak pay sat1~1 suretiyle halka 
arzim geryekle§tirilmek ilzerine i§ Yatmm Menkul Degerler A.S. ile yetkilendirme sozle§mesi imzalamt§tlr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIGI 

DENETiMDEN GE<;MEMiS TAMAMLA YICI DiGER BiLGiLER 

(Alesi belirtilmedigi siirece tum tutarlar Turk Liras1 (TL) olarak gosterilmi~tir) 

EK 1- DENETiMDEN GE<;MEMi~ TAMAMLAYICI DiGER BiLGiLER 

TFRS tarafmdan zorunlu tutulmayan destekleyici bilgiler notu, Grup Yonetimi tarafmdan Grup 'un finansal 
perfonnansmm gosterilmesi i9in onemli olarak degerlendirilmi~ ve Paiz, Amortisman, itfa ve Vergi Oncesi Kar 
"FA VOK" hesaplama tablosu ~ag1da sunulmu~tur. Grup, "FA VOK" tutarm1, konsolide kar veya zarar 
tablosundaki donem kar1 tutarmdan, vergi gideri, finansman giderleri, yatmm faaliyetlerinden gelir ve giderler ile 
esas faaliyetlerden diger gelir ve giderlerin 9Ikartihp; amortisman gideri ve itfa paylarmm ilave edilmesi yoluyla 
hesaplamakta olup; mali tablo okuyucusunu daha iyi yonlendirmek i9in hazrrlam1~tir. 

CariDiinem Ge~mi§ Diinem (ABDDolar1 *) (ABD Dolar1 *) 

1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak-

Not 31 Arahk2018 31 Arahk2017 31 Arabk 2018 31 Arahk 2017 

DONEMKARI 10.659.240 56.946.415 2.206.699 15.623.416 
(+) Siirdiirillen Faaliyetler Vergi Gideri 18 13.650.933 9.092.227 2.826.046 2.494.479 
(+) Finansman Giderleri 22 73.351.919 44.390.810 15.185.475 12.178.749 
(-) YatmmFaaliyetlerinden G:lirler 20 (659.306) (18.497.924) (136.490) (5.074.960) 
(+) Fsas Faaliyetlerden Diger Giderler 19 5.886.886 14.586.924 1.218.716 4.001.965 
(-) Fsas Faaliyetlerden Diger G:lirler 19 (4.943.117) (4.486.937) (1.023.335) (1.231.004) 
(+)Amrtisman Giderleri 18 2.828.430 1.618.580 585.548 444.067 

FAVOK 100. 77 4.985 103.650.095 20.862.659 28.436.712 

(*) Grup'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolari cinsinden tutarlar1 ifade etmektedir. Sunum para birimi Tiirk 
Liras1d1r. ABD Dolari ve TL donii~funii i9in Not 2'ye bakm1z. 
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