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A) 

1) 

Penta Teknoloji Orunleri Dag1t1m Ticaret Anonim $irketi Genel Kurulu'na 

Konsolide Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimi 

Goru~ 

Penta Teknoloji Orunleri Dag1t1m Ticaret Anonim $irketi ("$irket") ile bagl1 ortakl1klannin ("Grup") 31 
Aral1k 2020 ve 31 Aral1k 2019 tarihli konsolide finansal durum tablolan ile ayni tarihlerde sona eren 
hesap donemlerine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsaml1 gelir tablosu , konsolide ozkaynak 
degi§im tablosu ve konsolide nakit ak1§ tablosu ile onemli muhasebe politikalannin ozeti de dahil 
olmak Ozere finansal tablo dipnotlanndan olu§an konsolide finansal tablolann1 denetlemi§ 
bulunuyoruz. 

Goru§Omuze gore ili§ikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aral1k 2020 ve 31 Aral1k 2019 
tarihleri itibanyla konsolide finansal durumunu ve ayni tarihlerde sona eren hesap donemlerine ait 
konsolide finansal performansm1 ve konsolide nakit ak1§lann1 , TOrkiye Finansal Raporlama 
Standartlanna (TFRS'lere) uygun olarak tum onemli yonleriyle gerc;ege uygun bir bic;imde 
sunmaktad1r. 

2) Goru~un Dayanag1 

Yapt1g1m1z bag1ms1z denetim, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yay1mlanan bag1ms1z denetim 
standartlanna ve Kamu Gbzetimi , Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK) tarafmdan 
yay1mlanan TOrkiye Denetim Standartlannm bir par9as1 olan Bag1ms1z Denetim Standartlanna 
(BDS'lere) uygun olarak yOrOtOlmO~tOr. Bu Standartlar kapsammdaki sorumluluklanm1z, raporumuzun 
Bag1ms1z Denetqinin Konsolide Finansal Tablolann Bag1ms1z Denetimine ili§kin Sorumluluklan 
b610m0nde aynnt1l1 bir §ekilde a91klanm1§t1r. KGK taraf1ndan yay1mlanan Bag1ms1z Denetc;iler i<;in Etik 
Kura/far (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tablolann bag1ms1z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan 
etik hOkOmlere uygun olarak Grup'tan bag1ms1z oldugumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 
kapsam1ndaki etige ili§kin diger sorumluluklar da taraf1m1zca yerine getirilmi§tir. Bag1ms1z denetim 
s1rasmda elde ettigimiz bag1ms1z denetim kanitlannm, gorO§OmOzOn olu§turulmas1 i9in yeterli ve 
uygun bir dayanak olu§turduguna inan1yoruz. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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3) Kilit Denetim Konulan 

Kilit denetim konulan, mesleki muhakememize gore cari doneme ait konsolide finansal tablolann 
bag1ms1z denetiminde en c;ok onem arz eden konulard1r. Kilit denetim konulan , bir butOn olarak 
konsolide finansal tablolann bag1ms1z denetimi c;erc;evesinde ve konsolide finansal tablolara ili§kin 
gorO§OmOzOn olu§turulmasinda ele alinm1§ olup, bu konular hakkinda ayn bir gorO§ bildirmiyoruz. 

Kilit Denetim Konulan Kilit denetim c;all~malannm belirlenmesindeki hususlar 

Has1latm kaydedilmesi 

Has1lat, faaliyet sonuglannin degerlendirilmesi Denetimimizde has1latin tam ve dogru olarak kaydedilmesine 
a91s1ndan en onemli ol90m kriteridir. ili~kin a~ag1daki prosedOrler uygulanm1~t1r: 

Grup'un gelirleri dag1t1c1 rolOnO Ostlendigi 
markalara ait OrOnlerin ve yaz1llmlann sat1~1ndan 
olu~maktad1r. 

Grup, TFRS 15 9en~evesinde kontrol mO~teriye 
ge9tiginde OrOn sat1~lanna ili~kin has1lat1 
muhasebele~tirmektedir. 

Grup'un operasyonlannin dogas1 ve bOyOklOgO 
geregi, mO~teriye faturalanan ancak teslimat1 
ger9ekle~meyen ve has1lat kaydedilmeyen 
OrOnler bulunma riski bulunmaktad1r. 

Yukanda belirtilen a91klamalara istinaden, 
sat1~lann donemselligi ilkesi geregi has1latin 
dogru doneme kaydedilip kaydedilmedigi kilit 
denetim konusu olarak belirlenmi~tir. 

Grup'un has1lat ile ilgili muhasebe pol itikalanna 
ve tutarlanna ili~kin a91klamalar Not 2.9 ve Not 
17'de yer almaktad1r. 

4) Diger Hususlar 

Grup'un has1lat sOreci incelenmi$tir. 

MO§terilerle yapllan sozle§meler incelenmi~ ve 
sozle~me maddelerinin has1lat Ozerindeki etkileri 
degerlendirilmi~tir. 

Sat1§ gelirleri ve ertelenmi~ gelirlerin donemselligine 
ili~kin, muhasebe kay1tlan ve bu kay1tlara baz 
olu~turan dokOmanlar kullanilarak maddi dogrulama 
prosedOrleri ger9ekle§tirilmi~tir. 

Veri analitigi araglan kullanilarak ilgili hesap 
korelasyonuna ve analizine ili~kin prosedOrler 
uygulanm 1 ~tI r. 

Has1lata ili~kin konsolide finansal tablolarda yer alan 
a91klamalann ve dipnotlann TFRS 15 9er9evesinde 
uygunlugu degerlendirilmi~ti r. 

Grup'un 31 Aral1k 2018 tarihinde sona eren hesap donemine ait konsolide finansal tablolan ba$ka bir 
bag1ms1z denetc;i taraf1ndan denetlenmi§ ve 1 Mart 2021 tarihinde bu konsol ide finansal tablolara ili§kin 
olumlu gorO§ verilmi§tir. 

Ek l'de sunulan denetimden gec;memi§ tamamlay1c1 diger bilgilerden yonetim sorumludur. Diger bilgiler, 
TFRS d1$1 bilgiler ic;ermektedir. 

Konsolide finansal tablolara ili§kin gorO§OmOz diger bilgileri kapsamamaktad1r ve bunlara ili§kin 
herhangi bir guvence sonucu sunmuyoruz. 

Ek I konsolide finansal tablolarda yer alan denetimden gec;memi§ tamamlay1c1 diger bilgilere ili§kin 

sorumlulugumuz, diger bilgileri okumak ve bunu yaparken diger bilgi lerin konsolide finansal tablolarla 
veya denetim s1ras1nda elde edilen bilgilerimizle onemli olc;Ode tutars1z olup olmad1g1n1 veya ba§ka bir 
nedenle bnemli yanl1§l1k ic;erip ic;ermedigini degerlendirmektir. Yapt191m1z denetime dayanarak, diger 
bilgilerde onemli bir yanl1§l1k oldugu sonucuna vamsak, bu durumu bildirmekle yOkOmlOyOz. Bu 

c;erc;evede rapor edecegimiz herhangi bir husus bulunmamaktad1r. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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5) Yonetimin ve Ost Yonetimden Sorumlu Olanlarm Konsolide Finansal Tablolara ili§kin 
Sorumluluklan 

Grup yonetimi; konsolide finansal tablolann TFRS'lere uygun olarak haz,rlanmasindan, gerc;ege uygun 
bir bic;imde sunumundan ve hata veya hile kaynakl1 onemli yanl1§l1k ic;ermeyecek §ekilde haz1rlanmas1 
ic;in gerekli gordugu ic; kontrolden sorumludur. 

Konsolide finansal tablolan haz,rlarken yonetim; Grup'un sOrekliligini devam ettirme kabiliyetinin 
degerlendirilmesinden, gerektiginde sureklilikle ilgili hususlan a91klamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmad1g1 surece i§letmenin sOrekliligi 
esas,ni kullanmaktan sorumludur. 

Ost yonetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama surecinin gozetiminden sorumludur. 

6) Bag1ms1z Denet~inin Konsolide Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimine ili~kin 
Sorumluluklan 

Bir bag1ms1z denetimde, biz bag1ms1z denetc;ilerin sorumluluklan §Unlard1r: 

Amac1m1z, bir butun olarak konsolide finansal tablolann hata veya hile kaynakl1 onemli yanl1§l1k ic;erip 
ic;ermedigine ili§kin makul guvence elde etmek ve gorO§Omuzu ic;eren bir bag1ms1z denetc;i raporu 
duzenlemektir. Sermaye Piyasas, Kurulu 'nca yay,mlanan bag1ms1z denetim standartlanna ve BDS'lere 
uygun olarak yOrutulen bir bag1ms1z denetim sonucunda verilen makul guvence; yuksek bir guvence 
seviyesidir ancak, var olan onemli bir yanl1§l1gin her zaman tespit edilecegini garanti etmez. 
Yanl1§l1klar hata veya hile kaynakl, olabilir. Yanll§l1klann , tek ba§ina veya toplu olarak, finansal tabla 
kullanicllannin bu konsolide tablolara istinaden alacaklan ekonomik kararlan etkilemesi makul olc;Ode 
bekleniyorsa bu yan l1$l1klar onemli olarak kabul edilir. 

Sermaye Piyasas, Kurulu 'nca yay,mlanan bag1ms1z denetim standartlanna ve BDS'lere uygun olarak 
yurutulen bag1ms1z denetimin geregi olarak, bag1ms1z denetim boyunca mesleki muhakememizi 
kullanmakta ve mesleki §Opheciligimizi surdurmekteyiz. Taraf1m1zca aynca: 

Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynakl1 "onemli yanl1§l1k" riskleri belirlenmekte ve 
degerlendirilmekte; bu risklere kar§1l1k veren denetim prosedurleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve goru§Omuze dayanak te$kil edecek yeterli ve uygun denetim kanit, elde 
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekarl1k, kas1tl1 ihmal , gerc;ege aykin beyan veya ic; kontrol 
ihlali fiillerini ic;erebildiginden, hile kaynakl, onemli bir yanl1$l1g1 tespit edememe riski , hata 
kaynakl1 onemli bir yanl1§l1g1 tespit edememe riskinden yuksektir.) 

Grup'un ic; kontrolunOn etkinligine ili$kin bir gorO§ bildirmek amac,yla degil ama duruma uygun 
denetim prosedurlerin i tasarlamak amac,yla denetimle ilgili ic; kontrol degerlendirilmektedir. 

Yonetim taraf,ndan kullan,lan muhasebe politikalann,n uygunlugu ile yap1lan muhasebe 
tahminlerinin ve ilgili a91klamalann makul olup olmad1g1 degerlendirilmektedir . 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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Eide edilen denetim kanitlanna dayanarak, Grup'un surekliligini devam ettirme kabiliyetine 
ili§kin ciddi §Ophe olu§turabilecek olay veya $artlarla ilgil i 6nemli bir belirsizligin mevcut olup 
olmad1g1 hakkinda ve yonetimin i$Ietmenin surekliligi esasinI kullanmasinin uygunlugu hakkinda 
sonuca vanlmaktad1r. Onemli bir belirsizligin mevcut oldugu sonucuna varmamIz halinde, 
raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili a91klamalara dikkat c;ekmemiz ya da bu 
a91klamalann yeters iz olmas1 durumunda olumlu g6r0§ d1$inda bir g6r0$ vermemiz 
gerekmektedir. Vard191m1z sonuc;lar, bag1ms1z denetc;i raporu tarihine kadar elde edilen denetim 
kanitlanna dayanmaktad1r. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya §artlar Grup'un sureklilig ini 
sona erdirebilir. 

Konsolide finansal tablolann , a91klamalar dahil olmak Ozere, genel sunumu, yapIsI ve ic;erigi ile 
bu tablolann, temelini olu§turan i§lem ve olaylan gerc;ege uygun sunumu saglayacak §ekilde 
yansItIp yans1tmad1g1 degerlendirilmektedir. 

Konsolide finansal tablolar hakkinda goru~ vermek amac1yla, topluluk i9erisindeki i~letmelere 
veya faaliyet b6I0mlerine ili$kin finansal bilgiler hakkinda yeterli ve uygun denetim kan1t1 elde 
edilmektedir. Topluluk denetiminin yonlendirilmesinden, g6zetiminden ve yOrOtulmesinden 
sorumluyuz. Verdigimiz denetim gorO§Onden de tek ba§1m1za sorumluyuz. 

Diger hususlann yani sIra, denetim s1rasinda tespit ettigimiz 6neml i ic; kontrol eksiklikleri dahil olmak 
Ozere, bag1ms1z denetimin planlanan kapsam 1 ve zamanlamas1 ile 6nemli denetim bulgulann1 Ost 
yonetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Bag1ms1zl1ga ili§kin etik hOkOmlere uygunluk saglad1g1m1z1 Ost yonetimden sorumlu olanlara bildirmi§ 
bulunmaktay1z. Aynca bag1ms1zl1k Ozerinde etkisi oldugu du§Onulebilecek tum ili§kiler ve diger 
hususlar ile varsa, ilgili onlemleri Ost yonetimden sorumlu olanlara iletmi§ bulunmaktay1z. 

Ost yonetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasindan, cari d6neme ait konsolide finansal 
tablolann bag1ms1z denetiminde en c;ok onem arz eden konulan yani kilit denetim konulann1 
belirlemekteyiz. Mevzuatin konunun kamuya a91klanmasina izin vermedigi durumlarda veya konuyu 
kamuya a91klamanin doguracag1 olumsuz sonuc;lann, kamuya a91klamanin doguracag1 kamu yaranni 
a§acag1nin makul §ekilde beklendigi oldukc;a istisnai durumlarda, ilgili hususun bag1ms1z denetc;i 
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz . 

Bu bag1ms1z denetimi yurutup sonu9land1ran sorumlu denetc;i Onur Onal 'd1r. 

1 Mart 2021 
istanbul, TOrkiye 

etim ve Serbest Muhasebeci Mali MO§avirlik Anonim $irketi 
t & Young Global Limited 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHLi 
KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOSU 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

Cari Donem Ge~mi~ Donem (ABD Dolan *) (ABD Dolan *) 
DiJl)Ot 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 

Referans1 2020 2019 2020 2019 
VARLIKLAR 
Donen Varhklar 1.692.991.089 1.199.951.272 230.637.026 202.005.197 

Nakit ve Nakit Benz.erleri 3 110.903.277 52.418.487 15.108.409 8.824.364 

Finansal Yatmmlar (Kullanmn kts1th banka bakiyeleri) 3 7.340.500 1.000.000 
Ticari Alacaklar 4-5 977.796.682 700.730.448 133.205.733 117.964.117 

jfi$kili tarajlardan ticari alacaklar 4 11.660.340 2.686.479 1.588.494 452.254 

-- jfi$kili olmayan tarajlardan ticari alacaklar 5 966.136.342 698.043.969 131.617.239 117.511.863 

Diger Alacaklar 4-6 222.758.659 163.383.276 30.346.524 27.504.676 
,,..___ 

jfi$kili tarajlardan diger alacaklar 4 220.318.244 162.788.811 30.014.065 27.404.601 
ili$kili olmayan tarajlardan diger alacaklar 6 2.440.415 594.465 332.459 100.075 

------- Stoklar 7 364.670.645 268.165.280 49.679.265 45.144.150 

Pe~in Odenmi~ Giderler 8 2.241.826 1.889.893 305.405 318.153 
Cari Di:inem Vergisiyle ilgili Varhklar 23 6.383.049 13.286.719 869.566 2.236.746 

,,,,..__ Diger Donen Varhklar 15 896.451 77.169 122.124 12.991 

,,,..___ Duran Varhklar 65.167.315 37.147.736 8.877.776 6.253.617 
Yatmm Ama9h Gayrimenkuller 868.359 702.708 118.297 118.297 
Maddi Duran Varhklar 9 8.385.463 5.940.336 1.142.356 1.000.023 
Kullannn Hakkt Varhklan 10 15.001.355 7.795.752 2.043.642 1.312.372 - Maddi Olmayan Duran Varhklar 11-12 16.639.600 14.068.022 2.266.821 2.368.274 

Serefiye 12 14.208.213 11.497.804 1.935.592 1.935.592 
Diger maddi olmayan duran varlzklar 11 2.431.387 2.570.218 331.229 432.682 

Frtelenmi~ Vergi Varhg1 23 24.272.538 8.640.918 3.306.660 1.454.651 
TOP LAM V ARLIKLAR 1.758.158.404 1.237.099.008 239.514.802 208.258.814 

-----

(*) Grup'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlan ifade etmektedir. Sunum para birimi 
Turk Liras1drr. ABD Dolan ve TL donti~timti i<;in Not 2'ye bakm1z. 

~ 

,,----.___ 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolann aynlmaz bir par9as1drr. 



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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHLi 
KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOSU 

(Aksi belirtilmedik~e tutarlar Turk Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

Cari Donem Ge~mi~ Donem (ABO Dolan *) (ABO Dolan *) 

DiJJ10t 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 
Referans1 2020 2019 2020 2019 

KAYNAKLAR 
Kisa Vadeli Yiikiimliiliikler 736.732.534 454.599.949 100.365.443 76.529.401 

.~ K.!sa Vadeli Borylanmalar 9-24 8.694.874 3.695.553 1.184.507 622.126 

Banka kredileri 24 4.906.765 668.451 
.---., Kiralama i$lemlerinden bor9lar JO 3.788.109 3.695.553 516.056 622.126 

Ticari Borylar 4-5 628.672.1% 347.939.565 85.644.329 58.573.712 
-~ jfi$kili tarajlara ticari bor9lar 4 1.164.923 323.967 158.698 54.538 

jfi$kili olmayan tarajlara ticari bor9lar 5 627.507.273 347.615.598 85.485.631 58.519.174 
,,---. 

9th~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borylar 14 2.326.410 1.985.981 316.928 334.329 
Diger Borylar 4-6 11.251.812 7.406.568 1.532.840 1.246.855 

jfi$kili tarajlara diger bor9lar 4 11.133.079 7.331.246 1.516.665 1.234.175 
jfi$kili olmayan tarajlara diger bor9lar 6 118.733 75.322 16.175 12.680 

Tlirev Ara9lar 24 3.601.257 490.601 

,-., Mti~teri Sozle~melerinden Dogan Ytikiimltiltikler 8 25.934.595 51.260.338 3.533.083 8.629.396 
Donem Kan Vergi Yiikiimliiliigii 23 33.613.816 19.166.032 4,579.227 3.226.4% 

~ Kisa Vadeli Ka~thklar 14 6.410.687 4.705.494 873.331 792.144 
(;ah$anlara saglananfaydalara ili$kin kisa vadeli kar$1lzklar 14 6.410.687 4.705.494 873.331 792.144 

Diger K.isa Vadeli Yiikiimliiliikler 15 16.226.887 18.440.418 2.210.597 3.104.343 

--, Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 810.634.243 621.385.008 110.433.109 104.606.750 
Uzun Vadeli Bor~lanmalar 10 10.285.053 4.711.998 1.401.138 793.239 
Kiralama i$f emlerinden bor9lar JO 10.285.053 4.711.998 1.401.138 793.239 
Diger Borylar 4-6 790.805.439 608.850.232 107.731.822 102.496.588 

jf i$kili tarajlara diger bor9lar 4-6 790.805.439 608.850.232 107.731.822 102.496.588 
Uzun Vadeli Kar~thklar 14 9.543.751 7.822.778 1.300.149 1.316.923 

(;ah$anlara saglanan faydalara ili$kin uzun vadeli kar$1hklar 14 9.543.751 7.822.778 1.300.149 1.316.923 

OZKAYNAKLAR 210.791.627 161.114.051 28.716.250 27.122.663 
Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar 210.791.627 161.114.051 28.716.250 27.122.663 

Odenmi~ Sermaye 16 31.724.000 31.724.000 21.301.898 21.301.898 

~ 
Kar veya Zararda Yeniden S1mflandmlmayacak 

Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler (Giderler) 116.159.518 77.590.489 (402.627) (411.315) 
Tammlanm1$Jayda planlanmn birikmi$ 

yeniden ol9um kay1plan (1,022.413) (1,086.180) (402,627) (411.315) 
Yabanc1 para 9evrimfarklan 16 117.181.931 78.676.669 
Kardan Aynlan K1s1tlamm~ Yedekler 16 13.880.245 13.880.245 3.629.318 3.629.318 
Ge9mi~ Yillar Kar/(Zararlan) 37.919.317 2.390.094 2.602.762 (3.662.089) 
Net Don em Kan 11.108.547 35.529.223 1.584.899 6.264.851 

~ TOP LAM KA YNAKLAR 1.758.158.404 1.237.099.008 239.514.802 208.258.814 

(*) Grup'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlan ifade etmektedir. Sunum para birimi 
Turk Liras1d1r. ABD Dolar1 ve TL donii~iimii i9in Not 2'ye bakm1z. 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir par9as1d1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ I OCAK - 31 ARALIK 2020 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE KAR VEY A ZARAR VE Di GER KAPSAMLI GELiR T ABLOSU 

(Aksi belirtilmedikye tutarlar Tork Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

Cari Donem Ge~mi~ Donem (ABD Dolan*) (ABD Dolan *) 

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak-
--.. 

KAR VEYA ZARAR KISMI Referanst 31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 

Hastlat 17 4.206.483.149 2.801.043.370 600.154.537 493.906.646 

Sat1~Iann Maiiyeti (-) 17 (3.891.097.796) (2.598.879.609) (555.157.340) ( 458.259.206) 

~ BRUfKAR 315.385.353 202.163.761 44.997.197 35.647.440 

~nel Ydnetim Giderleri (-) 18 (33.316.994) (28.413.171) (4.753.459) (5.010.081) 

Paz.arlama, Sat!~ ve Dag1tnn Giderleri (-) 18 (56.623.812) ( 51.643.558) (8.078.729) (9.106.284) 
Esas Faaliyetlerden Diger ~Iirler 19 1.721.319 3.223.528 245.587 568.403 
Esas Faaliyetierden Diger Giderler (-) 19 (86.599.028) (24.426.436) ( 12.355.403) (4.307.102) 

ESAS FAAill'Ef KARI 140.566.838 100.904.124 20.055.193 17.792.376 

YatlfllnFaaiiyetierinden G!Iirier 20 513.577 461.227 73.274 81.328 

FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYEr KARI 141.080.415 101.365.351 20.128.467 17.873.704 

Finansmm G!lirleri 21.225.460 21.212.131 3.028.315 3.740.325 
Finansrmn Giderleri (-) 22 (132.795.654) (72.279.501) (18.946.448) (12.745.010) 

SURDiRULFN FAALiYErLER VERGi ONCESi KARI 29.510.221 50.297.981 4.210.334 8.869.019 
~ 

Siirdiiriiien Faaiiyetier Vergi Gideri 23 (18.401.674) (14. 768. 758) (2.625.435) (2.604.168) 
Donem Vergi Gideri 23 (33.613.816) (19.166.032) ( 4.579.227) (3.226.496) 

Erteien~ Vergi ~liri / (Gideri) 23 15.212.142 4.397.274 1.953.792 622.328 

........__ SURDiRULEN FAALiYErLFR DONEM KARI 11.108.547 35.529.223 1.584.899 6.264.851 

DONEMKARI 11.108.547 35.529.223 1.584.899 6.264.851 

Donem Karmm Dag1hm1: 
Ana Ortakhk Pay Ian 11.108.547 35.529.223 1.584.899 6.264.851 

11.108.547 35.529.223 1.584.899 6.264.851 

Pay B~ ma Kazan~ 27 0,35 1,12 0,05 0,20 

DiGER KAPSAMLI GELiRLER I (GiDERLER): 

,--.... 
Kar veya zararda yeniden smtflandmlmayacaklar 38.569.029 19.115.257 8.688 114.231 

Yabanc1 Para CevrimFarklan 38.505.262 18.436.700 
,,-..__ TanlilllanI111~ Fayda Pianian Yeniden OI~iimKazan~lan 14 79.711 869.945 10.860 146.450 

Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlrmyacak 
Diger KapsamlI G!Iire iii~kin Vergiler 23 (15.944) (191.388) (2.172) (32.219) 

Erteienmi~ Vergi Gideri 23 (15.944) (191.388) (2.172) (32.219) 
DiGER KAPSAMLI GEUR 38.569.029 19.115.257 8.688 114.231 

TOP LAM KAPSAMLI GELiR 49.677.576 54.644.480 1.593.587 6.379.082 

-~ Toplam Kapsamh Gelirin Dag1l11m 
Ana Ortak!Ik Pay Ian 49.677.576 54.644.480 1.593.587 6.379.082 

49.677.576 54.644.480 1.593.587 6.379.082 

-·· 
(*) Grup'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlan ifade etmektedir. Sunum para birimi 

,,-< Turk Liras1d1r. ABD Dolan ve TL donii~iimii i9in Not 2'ye bak1mz. 

........__ 

_,---._ 

------

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir par9as1d1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE OZKA YNAKLAR DEGiSiM TABLOSU 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlmayacak 

Birikmi§ Di~er Kaesamh Gelirler ve Giderler 

Tannnlanm1~ Fayda 
Dipnot Odenmi~ Planlarmm Birikmi~ Yabanc1 Para 

Referanst Serma~ Yeniden Ol~timKai'.1etan ~evrirn Farklan 

1 Ocak 2019 itihmyla mkiyeler (Donem Ba~•) 31.724.000 (1.764.737) 60.239.969 
Transfer 

Karpaylan(*) 

Donemkan 

Diger kapsamh gelir 678.557 18.436.700 
Top lam kapsamh gelir 678.557 18.436.700 

31 Arahk 2019 itimnyla mkiyeler (Donem Sonu) 16 31.724.000 (l.086.180) 78.676.669 

1 Ocak 2020 itihmyla mkiyeler (Donem Ba~•) 31.724.000 (1.086.180) 78.676.669 
Transfer 

Donemkan -
Diger kapsamh gelir 63.767 38.505.262 

Toplamkapsamh gelir 63.767 38.505.262 

31 Arahk 2020 itimnyla mkiyeler (Donem Sonu) 16 31.724.000 (l.022.413) 117.181.931 

Birikmi§ Karlar 

Kardan Aynlan 

K1s 1tlamru~ Gec;mi~ Ytllar Net Donem Ozkaynaklar 
Yedekler Kar/Zararlan Kan/Zaran To~am1 

9.880.245 35.730.854 10.659.240 146.469.571 
4.000.000 6.659.240 ( I0.659.240) 

(40.000.000) (40.000.000) 
35.529.223 35.529.223 

19.115.257 
35.529.223 54.644.480 

13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 

13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 
35.529.223 (35.529.223) 

11.108.547 11.108.547 
38.569.029 

11.108.547 49.677.576 

13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 
= 

(*) 22 Temmuz 2019 tarihinde 2018 y1h faaliyetlerine ili~kin olarak ger9ekle~en olagan gene I kurul toplant1smda, dag1t1labilir donem karmdan ve ge9mi~ y1llar karlarmdan 40 
milyon TL'nin mevcut pay sahiplerine dag1t1lmasma karar verilmi~tir. 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir par9as1d1r. 

4 



-------

-'-~ 

~ 

,·'-, 

-

-

--=-

~ 

-
-~ 

,.., 

,,.....__ 

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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ I OCAK - 31 ARALIK 2020 DONEMiNE Air 
KONSOLiDE NAKiT AKI~ TABLOSU 

(Aksi belirtilmedikQe tutarlar Turk Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

Cari donem Ge~mi~ donem 

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak-

Referans1 31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 

iSLEfME FAALiYErLERiNDEN NAKIT A~LARI 

Donemkan 11.108.547 35.529.223 

Donem net kar1 mutabakan ile ilgili diizeltmeler: 

Amortisman ve itfa giderleri 9-10-11 8.632.459 7.061.792 

<;al~anlara saglanan faydalara il~kin uzun vadeli kar~tltldar 14 2.919.937 2.536.227 

Supheli alacak kar~ tl1g1 5 57.519.499 9.516.466 

Maddi duran varhk sat~ z.aran / (kan) 9 4.795 15.679 

B~ izin ka~tl1g1 / (iptali) 14 (70.770) 147.003 

ikramiye ka~tl1g1 14 4.895.072 3.353.965 

Ticari alacak ve ticari bor9 reeskontlan (1.103.679) 614.934 

Stok deger dii~iikliigii kar~tl1g1 / (iptali) 7 (5.478.389) (7.167.903) 

Vergi gideri 23 18.401.674 14.768.758 

Faizgeliri 20 (513.577) (461.227) 

Faiz ve komisyon gideri 22 85.413.735 58.880.752 

Tiirev fin ans al ara9lar (geliri) / gideri 24 3.601.257 

Net kur farki (geliri) / gideri 55.863.534 3.130.842 

4tetme sermayesinde ger~ekle~en degi~imler 241.194.094 127.926.511 

Ticari alacaklardaki deg~im (121.151.350) ( 106. 896.420) 

Stoklardaki deg~im (26.308.232) 50.025.678 

Diger alacak ve varhklardaki deg~im (2.304.342) (314.175) 

Ticari bor9lardaki deg~im 189. 737.955 116.299.667 

Diger ytiki.imltiltiklerdeki deg~im (42.081.791) 17.818.547 

Faali~etlerden elde edilen nakit 239.086.334 204.859.808 
Odenen vergiler 23 (12.262.362) (21.087.739) 

Supheli alacaklardan yaptlan tahsilatlar 5 1.130.566 2.273.301 

Odenen kidem tazminatl ve b~ izinler 14 (1.218.988) (1.079.208) 

Odenen ikramiyeler 14 (3.513.052) (3.469.232) 

4tetme faaliyetlerinden elde edilen nakit 223.222.498 181.496.930 

YATDUMFAALiYErLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT A~LARI (3.530.664) (915.836) 

Alman faizler 513.577 461.227 

Maddi ve maddi olmayan duran varhk ahmlan 9-11 (4.044.241) (1.377.063) 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir pan;as1dir. 
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PENTA TEKNOLO.Ji URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DONEMiNE AiT 
KONSOLiDE NAKiT AKI~ TABLOSU 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

Fi:NANSMAN FAALiYErLERiNDEN NAKiT A~LARI 

Odenen faizve komisyonlar 

i~kili taraflardan diger alacaklardaki deg~im 

i~kili taraflardan diger bon;:lardaki deg~im 

Bor9lanmadan kaynaklanan nakit g~leri 

Bors: odemelerine il~kin nakit s:~lan 

Odenen temettuler 

Kira sozle~melerinden kaynaklanan odemeler 

Finansal yatmmlardaki deg~im 

YABANCI PARA <;::EVRi:M FARKLARININ NAKIT VE 
BENZERLERi UZERiNDEKi ErKis i ONC~ i 
NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NEf ARm / 
(AZALIS) 

YABANCI PARA <;::EVRiMFARKLARININ NAKiT VE 
BENZERLERi UZERiNDEKi ErKisi 

NAKIT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NEf ARTIS / 
(AZALIS) 

DONEM BA~I NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

Dipnot 

Referans1 

24 

24 

Cari clonem 
1 Ocak-

31 Arahk 2020 

(175.646.962) 

(83.745.179) 

(122.231.801) 

38.673.728 

4.685.173 

(6.019.883) 

(7.009.000) 

44.044.872 

14.439.918 

58.484.790 

52.418.487 

110.903.277 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolarm aynlmaz bir pan;as1d1r. 
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Ge,;mi~ donem 
1 Ocak-

31 Arahk 2019 

(173.966.790) 

(56.995.420) 

(90.245.970) 

41.667.628 

(23.326.474) 

(40.000.000) 

(5.066.554) 

6.614.304 

5.515.858 

12.130.162 

40.288.325 

52.418.487 



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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GEC::MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;:e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

1. GRUP'UN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU 

Penta Teknoloji Uriinleri Dag1t1m Ticaret A.S. ("Sirket") ve bagh ortakhklan (hep birlikte "Grup"), ana ortakhk 
Penta Teknoloji Orunleri Dag1t1m Ticaret A.S. ve hisselerinin tamamma sahip bulundugu konsolidasyon 
kapsammdaki iki bagh ortakhktan olusmaktadrr. 

Penta Teknoloji Uriinleri Dag1tlm Ticaret A.S. 2003 y1lmda kurulmu§ ve Turk Ticaret Kanunu htiktimlerine uygun 
olarak istanbul, Tilrkiye' de tescil edilmi~tir. Sirket'in gen el merkez adresi, Organize Sanayi Bolgesi, 4. Cadde No: 
1 34775 Yukan Dudullu, Dmraniye / istanbul'dur. 

Sirket'in ana faaliyet konusu bilgisayar, donamm ve yaz1hm tiriinlerinin dag1t1c1hg1drr. Sirket, yurtd1§mdan ve 
yurtii;inden tedarigini yapmakta oldugu liriinlerin ag1rhkh olarak yurtii;indeki mli~terilere satI§lilI 
geri;ekle§tirmektedir. Acer, Adobe, Asus, Autodesk, Corsair, Dell-EMC, HP, HPE, Exper, Huawei, IBM, Intel, 
Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, Sandisk, Seagate, TP-Link, Viewsonic, Wacom, WD, Zyxel gibi 
markalarm Ttirkiye' de dag1tlc1hgm1 ytiriitmektedir. 

Sirket, 1 Eyltil 2013 tarihinde Commonwealth Finance Investment Ltd.'nin ("Commonwealth") hisselerinin 
¾I00'tinti 3.277 TL bedelle satm alnu~tlf. Commonwealth, yurtd1~mdan tedarik ettigi tirtinlerin Sirket'e sat1~1m 
geri;ekle~tirmektedir. 

Sirket, 3 Ocak 2014 tarihinde Ekip Elektronik Sistemler ve Malzemeleri Ticaret A.S. ("Ekip Elektronik") ve 
Beyaz ileti§im Sistemleri D1~ Tic. ve San. Ltd. Sti. 'nin ("Beyaz ileti~im") hisselerinin %100'tinti satm alarak 
birle~tirmi~tir. Birle~menin 10 Mart 2014 tarihli 8524 say1h Ticaret Sicil gazetesinde 4 Mart 2014 tarihi itibanyla 
tescil edildigi ilan olunmu~tur. 

Sirket, 18 Haziran 2015 tarihinde Say1sal Grafik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin ("Say1sal") hisselerinin %100'tinti 
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. 

Sirket, 22 Haziran 2017 tarihinde Exper Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 'nin ("Exper") hisselerinin 
%100'tinli 85.400.000 TL bedel kar§1hgmda satm alm1§ ve birle§tirmi§tir. Birle§menin 4 Temmuz 2017 tarihli 
9359 say1h Ticaret Sicil gazetesinde 28 Haziran 2017 tarihi itibanyla tescil edildigi ilan olunmu§tur. 

Sirket, 7 Arahk 2020 tarihinde herhangi bir faaliyeti bulunmayan Arlington Investments B.V. adh §irketin 100% 
hissesini 20. 000 A vro kar§thgmda satm alm1§tlf. 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§tlf. 

Grup'un 31 Arahk 2020 itibanyla personel say1s1 342'dir (31 Aralik 2019: 343). 

Konsolide finansal tabla/arm onaylanmasz: 

Konsolide finansal tablolar, Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanm1~ ve 01 Mart 2021 tarihinde yaymlanmas1 ii;in 
yetki verilmi§tir. Boyle bir niyeti olmamakla birlikte, Genel Kurul'un konsolide finansal tablolan degi§tirme 
yetkisi bulunmaktad1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR 

Sunuma ili~kin Temel Esaslar 

Grup'un konsolide finansal tablolan, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 say1h 
Resmi Gazete'de yay1mlanan Seri II, 14.1 nolu "Sennaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar 
Tebligi" ("Teblig") hliklimlerine uygun olarak, hazirlanm1~ olup, Teblig'in 5. Maddesine istinaden Kamu 
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yiiriirliige konulmu~ olan Tiirkiye 
Muhasebe Standartlar1 ("TMS") esas almm1~tir. Bu standartlar, Tiirkiye Muhasebe Standartlan ve Tiirkiye 
Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS") ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan i<;ermektedir. Grup'un konsolide 
finansal tablolan ve a<;Iklay1c1 notlan, SPK tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile a91klanan formatlara uygun 
olarak ve zorunlu k1lman bilgiler dahil edilerek sunulmu~tur. 

Sirket, muhasebe kay1tlarmm tutulmasmda ve kanuni finansal tablolanmn hazirlanmasmda, SPK tarafmdan 
<;1kanlan prensiplere ve ~artlara, Tlirk Ti caret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuat1 ve Maliye Bakanhg1 taraf mdan 
<;1kanlan Tekdiizen Hesap Plan1 ~artlarma uymaktadir. Yabanc1 iilkelerde faaliyet gosteren bagh ortakhklar kanuni 
fmansal tablolarm1 faaliyet gosterdikleri iilkelerde ge<;erli olan kanun ve yonetmeliklere uygun olarak 
haz1rlam1~tir. Konsolide finansal tablolar, ger<;ege uygun degeri ile gosterilen tiirev ara<;lar d1~mda, tarihi maliyet 
esasma gore hazirlanm1~tlf. 

Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Finansal Tablolarm Diizeltilmesi 

SPK' nm 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say1h karan uyarmca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartlan'na (TFRS uygulamasm1 benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazirlayan ~irketler i<;in, 1 
Ocak 2005 tarihinden itibaren ge<;erli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamasma son verilmi~tir. Buna 
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafmdan yay1mlanm1~ 29 No.lu "Yliksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standard1 ("UMS / TMS 29") uygulanmam1~t1r. 

Kullamlan Para Birimi 

Grup'un her i~letmesinin kendi finansal tablolan faaliyette bulunduklan temel ekonomik 9evrede ge9erli olan para 
birimi (i~levsel para birimi) ile sunulmu~tur. Sirket operasyonlarmda (ahm-sat1m) ag1rlikh olarak ABD Dolan 
kullanmaktadir. ABD Dolan aynca, Sirket i<;in onemlilik arz eden durum ve olaylarm ekonomik temelini 
yans1tmaktad1r. Sirket'in satm alma ve sat1~ fiyatlan biiyiik ol<;iide ABD Dolan'na dayah olarak 
ger<;ekle~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 Dolar1 olmakla birlikte, sunum para birimi TL cinsinden ifade edilmi~tir. 

Yasal kay1tlanm fonksiyonel para birimi d1~mda bir para biriminde tutulmas1 durumunda, finansal tablolar 
oncelikli olarak fonksiyonel para birimine <;evrilmekte, ardmdan ise Grup 'un sunum para birimi olan TL 'ye geri 
<;evrilmektedir. Tlirkiye' deki ~irketler i<;in, yasal kay1tlarm tutuldugu TL' den fonksiyonel para birimi olan ABD 
Dolan 'na a~ag1da a91klanan esaslar <;er<;evesinde <;evrim yap1lm1~tir; 

• Parasal olan aktifve pasifhesaplar, bilan<;o tarihi itibanyla ge<;erli olan T.C. Merkez Bankasi ("TCMB") 
doviz ah~ kuru ile fonksiyonel para birimine <;evrilmi~tir. 

• Parasal olmayan kalemler ise i~lem tarihinde ge<;erli TCMB doviz ah~ kurlan ile fonksiyonel para 
birimine <;evrilmi~tir. 

• Gelir tablosu hesaplan, amortisman giderleri hari<;, i~lem tarihindeki kurlardan fonksiyonel para birimine 
<;evrilmi~tir. 

• Sermaye tarihsel maliyetlere gore takip edilmi~tir. 

Yukandaki <;evrimler sonucu olu~an <;evrim farklar1 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 ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikce tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

2.3 Kullamlan Para Birimi (devam1) 

i~Ievsel para biriminden sunum para birimine donerken kullamlan kurlar ve yontemler a~ag1da belirtilmi~tir. 

Konsolide finansal durum tablosu kalemleri (ozkaynaklar hari<;), raporlama tarihi itibanyla Tiirkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasi ("TCMB") ABD Dolan ah~ kuruyla Turk Liras1 'na <;evrilmi~tir. Ozkaynak kalemleri ise tarihi 
degerleri ile gosterilmi~tir. Gelir ve giderler ile nakit ak1mlan, sunuldugu her donem i<;in y1lhk ortalama doviz 
kurundan <;evrilmi~tir. Bu <;evrimden dogan <;evrim kan/zaran, ozkaynaklar altmdaki "yabanc1 para <;evrim 
farklan" hesabmda yer alm1~ ve diger kapsamh gelirin ayn bir unsuru olarak muhasebele~tirilmi~tir. 

3 I Arahk 2020 ve 2019 tarihleri itibanyla ve her bir donem i<;in ortalama ABD Dolar1/TL kurlan a~ag1da 
belirtilmi~tir: 

2020 2019 
I ABD Dolan/TL - bilan<;o tarihi itibanyla 7,3405 5,9402 
I ABD Dolan/TL - donemsel ortalama 7,0090 5,6712 

ili~ikteki konsolide finansal tablolarda gosterilen ABD Dolan ("USD") tutarlar, Grup'un i~levsel para birimine 
gore hazrrlanm1~ finansal tablolan olup, ili~ikteki konsolide finansal tablolarm bir par9as1 degildir. 

2.4 i~Ietmenin Siirekliligi 

2.5 

Konsolide finansal tablolar, Grup'un onlimiizdeki bir y1lda ve faaliyetlerinin dogal ak1~1 i<;erisinde varhklarmdan 
fayda elde edecegi ve yiikiimltiliiklerini yerine getirecegi varsayim1 altmda i~letmenin slirekliligi esasma gore 
hazirlanm1~tlf. 

Diinyay1 etkisi altma alan Covid-19 salg1m, uzaktan egitim ve uzaktan <;ah~ma gibi konulan beraberinde getirmi~, 
bu da hem egitim kurumlan, hem ~irketler hem de hane halklarmm teknoloji altyap1s1 ihtiyacm1 artt1rm1~tlf. Bu 
dogrultuda Grup ve i<;inde bulundugu teknoloji sektorli i<;in salgmm olums1z etkileri smirh olmu~tur. 

Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler 

Muhasebe politikalannda yap1lan onemli degi~iklikler geriye donlik olarak uygulanmakta ve onceki donem 
konsolide finansal tablolan yeniden diizenlenmektedir. Grup'un cari donemde uygulad1g1 muhasebe 
politikalannda degi~iklik olmam1~tlr. 

-~ 2.6 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar, Kar~da~t1rmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli 
Finansal Tablolarm Diizeltilmesi 

~ 

,,--.__ 

Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yap1ld1g1 cari donemde, 
gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yapild1g1 donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik 
olarak uygulanir. Grup'un cari y1l i<;erisinde muhasebe tahminlerinde onemli bir degi~ikligi olmam1~trr. Tespit 
edilen onemli muhasebe hatalan geriye doniik olarak uygulamr ve onceki donem konsolide finansal tablolar1 
yeniden diizenlenir. 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, Grup'un cari donem konsolide finansal 
tablolar1 onceki donemle kar~1la~t1rmah olarak haz1rlanmaktadir. Cari donemde Grup'un herhangi bir sm1flamas1 
bulunmamaktadir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2. 7 Konsolidasyona ili~kin Esaslar 

31 Arahk 2020 ve 2019 tarihleri itibanyla ~irket'in bagh ortakhklanmn detay1 a§ag1daki gibidir: 

Bagh Ortakhklar 

Commonwealth Finance 
Investment Ltd. 

Penta International B.V. 

Ana faaliyeti 

Bilgi i;;lem malzemelerinin 
uluslararas1 ticareti 

Bilgi i;;lem malzemelerinin 
uluslararas1 ticareti 

Kurulu;; ve 
faaliy et y eri 

British Vrrgin 
Adalan 

Hollanda 

~irket'in bagh ortakhklanmn i§levsel para birimi ABD Dolan'dtr. 

Grup'un sermayedeki pay 
oram ve oy kullanma hakkI 

oram(%) 

31 Arahk 31 Arahk 
2020 2019 -----

%100 %100 

%100 

Konsolide finansal tablolar, Sirket ve Sirket' in bagh ortakhklan tarafmdan kontrol edilen i§letmelerin finansal 
tablolanm kapsar. Kontrol, Sirket'in a§ag1daki §artlar1 saglamas1 ile saglamr: 

• yatmm yapilan ;;irket/varhk tizerinde gtictintin olmas1; 

• yatmm yapilan §irket/varhktan elde edecegi degi§ken getirilere a91k olmas1 ya da getirilere hakk1 olmas1; ve 

• getiriler lizerinde etkisi olabilecek §ekilde kontrol gliclinli kullanabilmesi . 

Yukanda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir degi§iklik olu§masma neden olabilecek bir durumun ya 
da olaym ortaya 91kmas1 halinde, Sirket yatmmmm tizerinde kontrol gticlinlin olup olmad1gm1 yeniden 
degerlendirir. Sirket'in yatmm yap1lan §irket/varhk tizerinde i;ogunluk oy hakkma sahip olmad1g1 durumlarda, 
ilgili yatmmm faaliyetlerini tek ba§ma yonlendirebilecek/yonetebilecek §ekilde yeterli oy hakkmm olmas1 halinde, 
yatmm yap1lan ~irket/varhk tizerinde kontrol glicti vardrr. Sirket, a~ag1daki unsurlar da dahil olmak tizere, ilgili 
yatmmdaki oy 9ogunlugunun kontrol gticti saglamak ii;in yeterli olup olmad1gmm degerlendirmesinde konuyla 
ilgili ttim olaylan ve §artlan goz ontinde bulundurur: 

• Sirket'in sahip oldugu oy hakk1 ile diger hissedarlarm sahip oldugu oy hakkmm kar~1la~tmlmas1; 

• Sirket ve diger hissedarlann sahip oldugu potansiyel oy haklan; 

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

• Sirket' in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yonetmede (ge9mi§ donemlerdeki genel kurul 
toplant1lannda yap1lan oylamalar da dahil olmak iizere) mevcut giictintin olup olmad1gm1 gosterebilecek 
diger olay ve ~artlar. 

Bir bagh ortakhgm konsolidasyon kapsamma almmas1 Sirket'in bagh ortakhk tizerinde kontrole sahip olmas1yla 
ba§lar ve kontroliinli kaybetmesiyle sona erer. Ytl ii;inde satm alman veya elden 91kanlan bagh ortakhklann gelir 
ve giderleri, satm ahm tarihinden elden 91karma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diger kapsamh gelir 
tablosuna dahil edilir. 

Kar veya zarar ve diger kapsamh gelirin her bir kalemi ana ortakhk hissedarlarma ve kontrol gticli olmayan pay Iara 
aittir. Kontrol gticti olmayan paylar ters bakiye ile sonui;lansa dahi, bagh ortakhklarm toplam kapsamh geliri ana 
ortakhk hissedarlarma ve kontrol gticli olmayan paylara aktar1hr. 

Gerekli olmas1 halinde, Grup'un izledigi muhasebe politikalanyla aym olmas1 amac1yla bagh ortakhklann finansal 
tablolannda muhasebe politikalar1yla ilgili dtizeltmeler yap1hr. 

Ttim Grup ii;i varhklar ve ytiktimltiltikler, ozkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup ~irketleri arasmdaki i~lemlere 
ili~kin nakit ak1~lan konsolidasyonda elimine edilir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikye tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

2.8 Y eni ve Revize Edilmi~ Tiirkiye Muhasebe Standartlar1 

31 Arahk 2020 tarihi itibanyla sona eren hesap donemine ait konsolide finansal tablolann haz1rlanmasmda esas 
alman muhasebe politikalan a~ag1da ozetlenen 1 Ocak 2020 tarihi itibar1yla ge9erli yeni ve degi~tirilmi~ TFRS 
standartlan ve TFRYK yorumlar1 d1~mda onceki y1lda kullamlanlar ile tutarh olarak uygulanm1~t1r. Bu 
standartlarm ve yorumlarm Grup'un mali durumu ve performans1 ilzerindeki etkileri ilgili paragraflarda 
a91klanm1~t1r. 

a) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ge,;erli olan yeni standart, degi~iklik ve yorumlar 

i~Ietmenin tammlanmas1 (TFRS 3 Degi~iklikleri) 

KGK May1s 2019'da TFRS 3 'i~Ietme Birle~meleri' standardmda yer alan i~letme tammma ili~kin degi~iklikler 
yay1mlam1~t1r. Bu degi~ikligin amac1, i~letme tammma ili~kin soru i~aretlerinin giderilmesinde ~irketlere yard1mc1 
olmaktad1r. Degi~iklikler a~ag1daki gibidir: 

• i~Ietme i9in minimum gereksinimlerin netle~tirilmesi; 
• Piyasa kat1hmcilarmm eksik unsurlar1 tamamlamas1 konusundaki degerlendirmenin ortadan kaldmlmas1; 
• i~Ietmelerin edinilen bir siirecin onemli olup olmad1gm1 degerlendirmesine yard1mc1 olacak uygulama 

rehberi eklenmesi; 
• i~Ietme ve 91ktI tammlarmm sm1rlandmlmas1; ve 
• istege bagh olarak uygulanacak bir ger9ege uygun deger testinin (yogunluk testi) getirilmesi. 

Degi~iklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemleri i9in uygulanacakt1r. Soz konusu degi~iklik 
Grup i9in ge9erli degildir ve Grup'un finansal durumu veya performans1 ilzerinde etkisi olmam1~t1r. 

Gosterge Faiz Oram Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 Degi~iklikleri) 

1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasmda ba~layan yilhk raporlama donemlerinde ge9erli olmak ilzere TFRS 9 ve 
TMS 39' da gosterge faiz oram reformu ile ilgili olarak riskten korunma muhasebesinin devam ettirilmesini temin 
etmek amac1yla baz1 kolayla~tmc1 uygulamalar saglanm1~t1r. Bu kolayla~tmc1 uygulamalar genel olarak korunan 
nakit ak1~larmm veya korunulan riskin dayand1g1 veya korunma aracma ili~kin nakit ak1~lannm dayand1g1 gosterge 
faiz oranmm, gosterge faiz oran1 reformu sonucunda degi~mediginin varsay1lmasm1 i9ermektedir. 

TFRS 9 ve TMS 3 9' da yap1lan degi~iklige ili~kin uygulanan istisnalann, TFRS 7' deki diizenleme uyarmca finansal 
tablolarda apklanmas1 ama9lanmaktad1r. Soz konusu degi~ikligin Grup'un finansal durumu veya performans1 
ilzerinde onemli bir etkisi olmam1~t1r. 

Onemliligin Tammi (TMS 1 ve TMS 8 Degi~iklikleri) 

Haziran 2019'da KGK, "TMS 1 Finansal Tablolarm Sunumu" ve "TMS 8 Muhasebe Politikalan, Muhasebe 
Tahminlerinde Degi~iklikler ve Hatalar" standartlarmda degi~iklikler yapm1~t1r. Bu degi~ikliklerin amac1, 
"onemlilik" tamm1m standartlar arasmda uyumlu hale getirmek ve tammm belirli k1s1mlanm a91khga 
kavu~turmakt1r. Y eni tamma gore, bilginin saklanmas1, hatah olmas1 veya verilmemesi durumunda finansal 
tablolann birincil kullamcilarm bu tablolara dayanarak verdikleri kararlar1 etkileyebilecegi varsay1labilirse, bilgi 
onemlidir. Degi~iklikler, bilginin onemliliginin niteligine, biiyiikliigilne veya her ikisine bagh olacag1m 
a9Iklamaktad1r. Sirketler bilginin tek ba~ma veya ba~ka bilgiler ile birlikte kullamld1gmda finansal tablolar 
iizerinde ki etkisinin onemliligi degerlendirmek ile yiikilmlildiir. 

Degi~iklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasmda ba~layan y1lhk hesap donemleri i9in uygulanacakt1r. Erken uygulamaya 
izin verilmektedir.Soz konusu degi~ikligin Grup'un finansal durumu veya performans1 Uzerinde onemli bir etkisi 
olmam1~t1r. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

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

a) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ge~erli olan yeni standart, degi~iklik ve yorumlar (devam1) 

Covid-19 ile ilgili Olarak Kira Odemelerinde Tanman imtiyazlar (TFRS 16 Degi~iklikleri) 

5 Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardmda, COVID-19 salgm1 sebebiyle kiracilara tamnan 
kira imtiyazlarmm, kiralamada yap1lan bir degi~iklik olup olmad1gm1 degerlendirmeleri konusunda muafiyet 
tanmmas1 amac1yla degi~iklik yapm1~t1r. Soz konusu muafiyetten yararlanan kiracilarm, kira odemelerinde 
meydana gelen herhangi bir degi~ikligi, Standardm soz konusu degi~ikligin kiralamada yap1lan bir degi~iklik 
olmamas1 durumunda ge9erli olan htiktimleri uyarmca muhasebele~tirmesi gerekmektedir. 

Uygulama, sadece kira odemelerinde COVID-19 salgm1 sebebiyle tanman imtiyazlar i9in ve yalmzca a~ag1daki 
ko~ullarm tamam1 kar~1land1gmda uygulanabilecektir: 

• Kira odernelerinde rneydana gelen degi~ikligin kiralarna bedelinin revize edilrnesine neden olrnas1 ve 
revize edilen bedelin, degi~iklikten hemen onceki kiralama bedeliyle onemli ol9tide aym olmas1 veya bu 
bedelden daha dti~tik olmas1, 

• Kira odemelerinde meydana gelen herhangi bir azah~m, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya 
oncesinde dolan odemeleri etkilemesi ve 

• Kiralamanm diger htiktim ve ko~ullarmda onemli ol9tide bir degi~ikligin olmamas1. 

Kirac1lar, yap1lan bu degi~ikligi 1 Haziran 2020 veya sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemlerinde 
uygulayacaklard1r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup'un kira odemelerinde bu kapsamda herhangi bir 
degi~iklik olmam1~tir. 

b) Yaymlanan ama yiiriirliige girmemi~ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

Konsolide finansal tablolarm onaylanma tarihi itibar1yla yay1mlanm1~ fakat cari raporlama donemi i9in hentiz 
ytirtirltige girmemi~ ve Grup tarafmdan erken uygulanmaya ba~lanmam1~ yeni standartlar, yorumlar ve 
degi~iklikler a~ag1daki gibidir. Grup aksi belirtilmedik9e yeni standart ve yorumlarm ytirtirltige girmesinden sonra 
konsolide fmansal tablolanm ve dipnotlanm etkileyecek gerekli degi~iklikleri yapacakt1r. 

TFRS 10 ve TMS 28: Yatmmc1 i~Ietmenin i~tirak veya i~ Ortakhgma Yaptlg1 Varhk SatI~lan veya 
Katkdan - Degi~iklik 

KGK, ozkaynak yontemi ile ilgili devam eden ara~t1rma projesi 91kt1larma bagh olarak degi~tirilmek tizere, Arahk 
2017'de TFRS 10 ve TMS 28'de yapilan soz konusu degi~ikliklerin ge9erlilik tarihini stiresiz olarak ertelemi~tir. 
Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Grup soz konusu degi~ikliklerin etkilerini, bahsi ge9en 
standartlar nihai halini ald1ktan sonra degerlendirecektir. 

TFRS 17 - Y eni Sigorta Sozle~meleri Standard• 

KGK Subat 2019'da, sigorta sozle~meleri i9in muhasebele~tirme ve ol9tim, sunum ve a9Iklamay1 kapsayan 
kapsamh yeni bir muhasebe standard1 olan TFRS 17'yi yay1mlam1~t1r. TFRS 17 hem sigorta sozle~melerinden 
dogan ytiktimltiltiklerin gtincel bilan90 degerleri ile ol9timtinti hem de kann hizmetlerin sagland1g1 donem boyunca 
muhasebele~tirmesini saglayan bir model getirmektedir TFRS 17, I Ocak 2023 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap 
donemleri i9in uygulanacaktrr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Grup i9in ge9erli degildir ve 
Grup'un finansal durumu veya performans1 tizerinde etkisi olmayacakt1r. 
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(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Tork Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

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

b) Yaymlanan ama yiiriirliige girmemi~ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam1) 

Yiikiimliiliiklerin k1sa ve uzun vade olarak smdlandmlmas1 (TMS 1 Degi~iklikleri) 

12 Mart 2020'de KGK, "TMS 1 Finansal Tablolann Sunumu" standardmda degi~iklikler yapm1~t1r. 1 Ocak 2023 
tarihinde veya sonrasmda ba~layan y1lhk raporlama donemlerinde ge<;erli olmak iizere yap1lan bu degi~iklikler 
ytiktimliiltiklerin uzun ve k1sa vade sm1flandmlmasma ili~kin kriterlere a91klamalar getirmektedir. Yapilan 
degi~iklikler TMS 8 "Muhasebe Politikalan, Muhasebe Tahminlerinde Degi~iklikler ve Hatalar" e gore geriye 
dontik olarak uygulanmahdir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Soz konusu degi~ikligin Grup 'un finansal durumu ve performans1 iizerindeki etkileri degerlendirilmektedir. 

TFRS 3'deki degi~iklikler - Kavramsal <;er~eve 'ye Yapdan Atdlara ili~kin degi~iklik 

KGK, Temmuz 2020' de TFRS i~letme Birle~meleri standardmda degi~iklikler yapm1~t1r. Degi~iklik, TFRS 3 'tin 
gerekliliklerini onemli ~ekilde degi~tirmeden, Kavramsal <;er<;evenin eski versiyonuna ( 1989 <;er<;eve) yap1lan atfI 
Mart 2018'de yay1mlanan gtincel versiyona (Kavramsal <;er<;eve) yapilan at1fla degi~tirmek niyetiyle yap1lm1~t1r. 
Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini kar~Ilamayan ko~ullu varhklan tammlamak i<;in TFRS 
3'e yeni bir paragraf eklemi~tir. Degi~iklik, I Ocak 2022 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemleri i<;in ileriye 
doniik olarak uygulanacaktir. Eger i~letme, aym zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarmda 
Kavramsal <;er9eve (Mart 20 l 8)'ye at1fta bulunan degi~ikliklerin tiimiine ait degi~iklikleri uygular ise erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 

Soz konusu degi~ikligin Grup'un finansal durumu ve performans1 tizerindeki etkileri degerlendirilmektedir. 

TMS 16'daki degi~iklikler - Kullamm amacma uygun hale getirme 

KGK, Temmuz 2020'de,TMS 16 Maddi Duran Varhklar standardmda degi~iklikler yapm1~t1r. Degi~iklikle 
birlikte, ~irketlerin bir maddi duran varhg1 kullamm amacma uygun hale getirirken, iiretilen iirtinlerin sat1~mdan 
elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varhk kaleminin maliyetinden dti~iilmesine izin vermemektedir. Sirketler bu 
ttir satI~ gelirlerini ve ilgili maliyetleri art1k kar veya zararda muhasebele~tirecektir. Degi~iklik, I Ocak 2022 ve 
sonrasmda ba~layan y1lhk hesap donemleri i<;in uygulanacaktir. Degi~iklikler geriye dontik olarak, yalmzca 
i~letmenin degi~ikligi ilk uygulad1g1 hesap donemi ile kar~1la~t1rmah sunulan en erken donemin ba~lang1cmda 
veya sonrasmda kullamma sunulan maddi duran varhk kalemleri i<;in uygulanabilir. ilk defa TFRS uygulayacaklar 
i<;in muafiyet tanmmam1~t1r. 

Soz konusu degi~ikliklerin Grup'un finansal durumu ve performans1 tizerindeki etkileri degerlendirilmektedir. 

TMS 37'deki degi~iklikler - Ekonomik a.;1dan dezavantajh sozle~meler-Sozle~meyi yerine getirme 
maliyetleri 

KGK, Temmuz 2020'de, TMS 37 Kar~1hklar, Ko~ullu Bor<;lar ve Ko~ullu Varhklar standardmda degi~iklikler 
yapm1~t1r. TMS 37'de yaptlan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemleri i<;in uygulanacak 
olan degi~iklik, bir sozle~menin ekonomik a91dan "dezavantajh" m1 yoksa "zarar eden" mi olup olmad1gmm 
degerlendirilirken dikkate almacak maliyetlerin belirlenmesi i<;in yap1lm1~t1r ve 'direkt ilgili maliyetlerin' dahil 
edilmesi yakla~1mmm uygulanmasm1 i<;ermektedir. Degi~iklikler, degi~ikliklerin ilk kez uygulanacag1 yilhk 
raporlama doneminin ba~mda (ilk uygulama tarihi) i~letmenin tum ytiktimltiltiklerini yerine getirmedigi 
sozle~meler i<;in geriye dontik olarak uygulanmahdir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Soz konusu degi~ikligin Grup'un finansal durumu ve performans1 tizerindeki etkileri degerlendirilmektedir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikye tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

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

b) Yaymlanan ama yiiriirliige girmemi~ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam1) 

Gosterge Faiz Oram Reformu -2. A~ama -TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16'da Yapdan 
Degi~iklikler 

Arahk 2020'de KGK, gosterge faiz oramnm (IBOR) altematif referans faiz oram ile degi§tirilmesinin Finansal 
raporlamaya olan etkilerini gidermek adma gec;ici muafiyetleri ortaya koyan Gosterge Faiz Oram Reformu - Faz 
2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Degi§ikliklerini yaymlam1§tir. i§letmeler bu degi§iklikleri I 
Ocak 2021 'de veya sonrasmda ba§layan y1lhk hesap donemlerinde uygulayacaktir. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Degi§iklikler a§ag1daki konulan kapsamaktadir: 

IBOR reformunun hir sonucu olarak sozle$meye dayalt nakit ak1$fanm helirleme esasmdaki degi$iklikler irin 
kolayla$flTlcl uygulama 

Degi§iklikler, sozle§meye bagh degi§ikliklerin veya reformun dogrudan gerektirdigi nakit akl§lanndaki 
degi§ikliklerin, piyasa faiz oramndaki bir harekete e§deger degi§ken faiz oranmdaki degi§iklikler olarak 
degerlendirilmesi i<;in kolayla§tmc1 bir uygulama ic;erir. Bu kolayla§tmc1 uygulama kapsammda finansal arac;lar 
ic;in gec;erli olan faiz oranlarmm, faiz oram reformu sonucunda degi§mesi halinde soz konusu durumun bir finansal 
tablo dI§I birakma ya da sozle§me degi§ikligi olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit aki§larmm finansal 
aracm orijinal faiz oranlan kullamlarak belirlenmeye devam edilmesi ongoriilmektedir. 

Kolayla§tmc1 uygulama, TFRS 9 Finansal Arac;lar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Arac;lar: S1mfland1rma ve 
Olc;me) standardmdan muafiyet saglayarak TFRS 4 Sigorta Sozle§meleri Standardm1 uygulayan §irketler ve IBOR 
Reformu kaynakh kiralama degi§ikleri ic;in TFRS 16 Kiralamalar standard1 uygulamas1 ic;in zorunludur. 

Riskten korunma Muhasebesi ifi$kisinin sonlandmlmasma ifi$kin imtiyazlar 

• Degi§iklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve 
dokiimantasyonundaki revizyonlann, riskten korunma ili§kisini sonlandmlmadan yap1lmasma izin 
vermektedir. 

• Nakit ak1§ riskinden korunma fonundaki birikmi§ tutarm altematif referans faiz oranma dayand1g1 
varsay1hr. 

• Sirketler, altematif faiz oram gec;i§ siirecinde, TMS 39 uyarmca geriye doniik etkinlik testlerinin 
degerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ili§kisi nezdinde birikmi§ gerc;ege uygun deger 
degi§imlerini s1firlama yoluna gidebilir. 

• Degi§iklikler, gruplama yakla§1mma konu olarak belirlenmi§ kalemlerin (omegin makro riskten korunma 
stratejisinin par9as1 olanlar) IBOR reformunun gerektirdigi revizeler nedeniyle degi§tirilmesine. ili§kin 
muafiyet saglamaktadir. ilgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin korunmasma ve sonlandmlmadan 
devam etmesine olanak saglamaktadir. 

• Altematif referans faiz oram gec;i§inde, riskten korunma ili§kisi birden fazla revize edilebilir. IBOR 
reformu kaynakh riskten korunma ili§kisinde yap1lan tiim revizeler ic;in faz 2 muafiyetleri uygulamr. 

Risk hife$enlerinin ayn olarak tammlanmas1 

Degi§iklikler, §irketlere, riskten korunma ili§kisinde altematif referans faiz oramnm bir risk bile§eni olarak 
belirlendigi durumlarda, risk bile§enlerinin ayn olarak tammlanmas1 gerekliligi kriterini saglayacagma dair gec;ici 
muafiyet getirmektedir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~e tutarlar Ti.irk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

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

b) Yaymlanan ama yiiriirliige girmemi~ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam1) 

Gosterge Faiz Oram Reformu -2. A~ama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16'da Yapilan 
Degi~iklikler (devam1) 

ilave Ar;1klamalar 

Degi~iklikler TFRS 7 Finansal Ara9lara ili~kin A91klamalar standard1 kapsammda; i~letmenin altematif referans 
faiz oranlarma ge<;i~ slireci ve ge<;i~ten kaynaklanan riskleri nas1l yonettigi, henliz ge<;i~ ger<;ekle~mese de IBOR 
ge<;i~inden etkilenecek fmansal ara9lar hakkmda nicel bilgiler ve IBOR reformu risk yonetimi stratejisinde 
herhangi bir degi~iklige yol a9m1~ ise, bu degi~ikligin a9Jklanmas1 gibi ek dipnot ytiktimltiltikleri gerektirmektedir 

Bu degi~iklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dontik olmakla birlikte, 
~irketlerin ge9mi~ donemleri yeniden diizenlemesi gerekli degildir. 

Soz konusu degi~ikligin Grup'un finansal durumu ve performans1 lizerindeki etkileri degerlendirilmektedir. 

Yilhk iyile~tirmeler - 2018-2020 Donemi 

KGK tarafmdan, Temmuz 2020'de "TFRS standartlarma ili~kin Yilhk iyile~tirmeler / 2018-2020 Donemi", 
a~ag1da belirtilen degi~iklikleri i9erek ~ekilde yaymlanm1~tir: 

• TFRS 1- Uluslararas1 Finansal Raporlama Standartlarmm ilk Uygulamas1 - ilk Uygulayan olarak i~tirak: 
Degi~iklik, bir bagh ortakhgm, ana ortakhk tarafmdan raporlanan tutarlan kullanarak birikmi~ yabanc1 
para 9evrim farklanm ol9mesine izin vermektedir. Degi~iklik aynca, i~tirak veya i~ ortakhgma da 
uygulamr. 

• TFRS 9 Finansal Ara<;lar- Finansal ytiktimltiltiklerin finansal tab lo d1~1 birakilmas1 i<;in '% 10 testinde 
dikkate alman licretler: Degi~iklik, bir i~letmenin yeni veya degi~tirilmi~ finansal ytiktimltiltik ~artlanmn, 
orijinal finansal ytiktimltiltik ~artlarmdan onemli ol<;tide farkh olup olmad1gm1 degerlendirirken dikkate 
ald1g1 iicretleri a91khga kavu~turmaktadir. Bu licretler, taraflarm birbirleri adma odedikleri Ucretler de 
dahil olmak iizere yalmzca bor9lu ile bor<; veren arasmda, odenen veya alman iicretleri i9erir. 

• TMS 41 Tanmsal Faaliyetler - Ger9ege uygun degerin belirlenmesinde vergilemeler: Y ap1lan degi~iklik 
ile, TMS 41 paragraf 22'deki, ~irketlerin TMS 41 kapsammdaki varhklarmm ger<;ege uygun degerinin 
belirlenmesinde vergilemeler i<;in yapilan nakit ak1~larmm dikkate ahnmamasma yonelik hUkmU 
kaldirm1~tir. 

Yapilan iyile~tirmelerin tamam1, 1 Ocak 2022 ve sonrasmda ba~layan y1lhk hesap donemleri i<;in uygulanacaktir. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Soz konusu iyile~tirmelerin Grup'un finansal durumu ve performans1 
iizerindeki etkileri degerlendirilmektedir. 
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PENTA TEKNOLO.Ji URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi$KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti 

ili~kili Taraflar 

ili~kili taraflar, finansal tablolanm hazirlayan 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, a~ag1daki durumlarda raporlayan i~letmeyle ili~kili say1hr: 
Soz konusu ki~inin, 

(i) raporlayan i~letme iizerinde 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 

(b) A~ag1daki ko~ullardan herhangi birinin mevcut olmas1 halinde i~letme raporlayan i~letme ile ili~kili say1hr: 

(i) i~letme ve raporlayan i~letmenin aym grubun tiyesi olmas1 halinde (yani her bir ana ortakhk, bagh ortakhk 
ve diger bagh ortakhk digerleri ile ili~kilidir). 
(ii) i~Ietmenin, 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 ii9iincii tarafm i~ ortakhg1 olmas1 halinde. 
(iv) i~Ietmelerden birinin ii9iincii bir i~letmenin i~ ortakhg1 olmas1 ve diger i~letmenin soz konusu ii9iincii 
i~letmenin i~tiraki olmas1 halinde. 
(v) i~Ietmenin, raporlayan i~letmenin ya da raporlayan i~letmeyle ili~kili olan bir i~letmenin 9ah~anlarma 
ili~kin olarak i~ten aynlma sonrasmda saglanan fayda planlarmm olmas1 halinde. Raporlayan i~letmenin 
kendisinin boy le bir plammn olmas1 halinde, sponsor olan i~verenler de raporlayan i~letme ile ili~kilidir. 
(vi) i~Ietmenin (a) maddesinde tammlanan bir ki~i tarafmdan kontrol veya mii~tereken kontrol edilmesi 
halinde. 
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tammlanan bir ki~inin i~letme iizerinde onemli etkisinin bulunmas1 veya soz 
konusu i~letmenin (ya da bu i~letmenin ana ortakhgmm) kilit yonetici personelinin bir iiyesi olmas1 halinde. 

ili~kili tarafla yapilan i~lem raporlayan i~letme ile ili~kili bir taraf arasmda kaynaklarm, hizmetlerin ya da 
yiikiimliiliiklerin, bir bedel kar~1hg1 olup olmad1gma bakilmaks1zm transferidir. 

Hasdat 

Grup, a~ag1da yer alan 5 temel prensip dogrultusunda hasilat1 finansal tablolara almaktadir: 

a) Mti~teri sozle~melerinin belirlenmesi 
b) Sozle~melerdeki performans yiikiimliiliiklerinin belirlenmesi 
c) Sozle~melerdeki i~lem fiyatmm belirlenmesi 
d) i~Iem fiyatmm sozle~melerdeki performans yiikiimliiliiklerine dag1t1lmas1 
e) Her performans ytikiimliiliigti yerine getirildiginde has1latm muhasebele~tirilmesi 

Grup a~ag1daki ~artlann tamammun kar~1lanmas1 durumunda mii~terisi ile yapt1g1 bir sozle~meyi has1lat olarak 
muhasebele~tirir: 
a) Sozle~menin taraflan sozle~meyi (yaz1h, 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 haklan tammlanabilmektedir, 
c) Devredilecek mal veya hizmetler i9in yapilacak odeme ko~ullan tammlanabilmektedir, 
d) Sozle~me ozti itibanyla 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 ahr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmediki;:e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Hasdat (devam1) 

Mal veya hizmet devri taahhiidii niteligindeki edim yiikiimliiliikleri ile alakah has1lat, mal veya hizmetlerin 
kontroliiniin mii~terilerin eline geytiginde muhasebele~tirilir. Grup, sat1~1 yap1lan mal veya hizmetin kontroliiniin 
mil~teriye devrini degerlendirirken, 

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

Has1lat, i~lem bedeli tizerinden finansal tablolara yans1tlhr. i~Iem bedeli, Grup'un ii<;iincii ~ah1slar adma tahsil 
edilen tutarlar hari<;, taahhiit ettigi mal veya hizmetleri m ii~teriye devretmesi kar~1hgmda hak etmeyi bekledigi 
bedeldir. Grup, mal veya hizmetlerin kontrolti mti~terilerine devredildiginde ilgili tutar has1lat olarak Konsolide 
Finansal Tablolar'ma yans1t1r. Net satI~lar, mal satI~lanndan iade ve indirimlerin dti~iilmesi suretiyle 
gosterilmi~tir. Ciro primleri ve sat1cilardan alman indirimler, sat1cilann hizmetlerden faydaland1klar1 donem i9inde 
tahakkuk esasma gore muhasebele~tirilerek sat1lan maim maliyetinden indirilir. 

Mallarzn sah§Z 

0-runlerin sat1~1 mii~terilerden gelen sipari~in haz1rlamp talep edilen noktaya sevkiyatm tamamlanmas1 ile veya 
depodan teslim ile son bulur. Orunlerin teslimi sonrasmda Grup'un hatah ve anzah iirtinlerin degi~imi d1~mda 
ba~kaca bir yiikiimltiliigii kalmamaktad1r. 0-runlerin kontrolii mti~teriye devroldugu anda ilgili sat1~, Grup'un 
konsolide finansal tablolarma hasilat olarak yans1t1hr. Tahmini mti~teri iadeleri, indirimler ve benzeri diger 
odenekler ic;in sat1~ gelirleri azalt11Ir. Tedarikc;ilerden al man indirimler, stok koruma ve tedarikc;ilerden al man diger 
benzer odenekler, satilan mallann maliyetinden dti~tiltir. ~irket'in mii~terilerine tamd1g1 vadeler sektor teamiilleri 
i9inde yer almakta, TL ve ABD Dolan cinsinde yap1lan iirtin satI~lan ayn ayn degerlendirildiginde; sat1~lar i9inde 
yer alabilecek finansman ogesi bulunmamaktad1r. 

Faiz geliri 

Finansal varhklardan elde edilen faiz geliri, Grup'un ekonomik faydalan elde edecegi ve gelirin giivenilir bir 
bi9imde ol9tilmesi miimkiin oldugu siirece kay1tlara ahmr. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omril 
boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine 
indirgeyen efektif faiz oran1 nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. 

Stoklar 

Stoklar, maliyetin ya da net ger9ekle~ebilir degerin dii~iik olam ile degerlenmektedir. Hareketli ortalama maliyet 
yontemine gore degerlenir. Net gen;ekle~ebilir deger, stoklar1 satI~a haz1r hale getirebilmek i9i yap1lacak 
harcamalar, pazarlama ve sat1~ giderleri dii~tildiikten sonraki degerdir. Stoklann net ger9ekle~ebilir degeri 
maliyetinin altma dii~tiigiinde, stoklar net ger9ekle~ebilir degerine indirgenir ve deger dii~tikliigtiniin olu~tugu 
yilda konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak yans1t1hr. Daha once stoklarm net ger9ekle~ebilir degere 
indirgenmesine neden olan ko~ullann ge9erliligini kaybetmesi veya degi~en ekonomik ko~ullar nedeniyle net 
ger9ekle~ebilir degerde art1~ oldugu kan1tland1g1 durumlarda, aynlan deger dii~tikltigii kar~1hg1 iptal edilir. iptal 
edilen tutar onceden aynlan deger dti~iikltigii tutan ile s1mrhd1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Maddi Duran Varhklar 

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

idari ama9h ya da halihazirda belirlenmemi~ olan diger ama9lar dogrultusunda in~a edilme a~amasmdaki varhklar, 
maliyet degerlerinden varsa deger dii~iikliigii kayb1 dii~iilerek gosterilirler. Maliyete yasal har9lar da dahil edilir. 
Kullamma ve sat1~a hazir hale getirilmesi onemli ol9iide zaman isteyen varhklar soz konusu oldugunda, bor9lanma 
maliyetleri aktifle~tirilir. Bu varhklarm in~aas1 bittiginde ve kullamma haw hale geldiklerinde ilgili maddi duran 
varhk kalemine sm1flandmhrlar. Bu fur varhklar, diger sabit varhklar i9in kullamlan amortisman yonteminde 
oldugu gibi, kullamma hazir olduklannda amortismana tabi tutulurlar. 

Arazi ve yap1lmakta olan yatmmlar d1~mda, maddi duran varhklarm maliyet tutarlan, beklenen faydah omiirlerine 
gore dogrusal amortisman yontemi kullamlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydah om-Ur, kalmt1 deger ve 
amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri i9in her ytl gozden ge9irilir ve 
tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye doniik olarak muhasebele~tirilir. 

Bir maddi duran varhk elden 9Ikanld1gmda veya kullamm1 ya da sat1~mdan, gelecekte ekonomik yarar elde 
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal tablo d1~1 birak1hr. Maddi duran varhklarm elden 91kanlmas1 ya 
da bir maddi duran varhgm hizmetten almmas1 sonucu olu~an kazan9 veya kay1p sat1~ has1lat1 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 yap1lan kahc1 iyile~tirmelerden 
olu~maktad1r. Grup, ozel maliyetleri iyile~tirmenin yap1ld1g1 tarihteki elde edim maliyetinden birikmi~ 
amortismanlan ve varsa deger dii~iikliiklerini dii~erek muhasebele~tirmektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varhklar 

Satzn alznan maddi olmayan duran varlzklar 

Satm ahnan maddi olmayan duran varhklardan smirh omre sahip olanlar, maliyet degerlerinden birikmi~ itfa 
paylan ve birikmi~ deger dii~iikltikleri dii~iildiikten sonraki tutar1yla gosterilirler. Bu varhklar beklenen faydah 
omiirlerine gore dogrusal itfa yontemi kullamlarak itfa edilir. Beklenen faydah omlir ve itfa yontemi, tahminlerde 
ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkilerini tespit etmek amac1yla her ytl gozden ge9irilir ve tahminlerdeki 
degi~iklikler ileriye doniik olarak muhasebele~tirilir. Satm alman maddi olmayan duran varhklardan sm1rs1z omre 
sahip olanlar maliyet degerlerinden birikmi~ deger dti~likllikleri dli~iildtikten sonraki tutanyla gosterilirler. 

Maddi olmayan varlzklarm finansal tabla d1s1 b1rakzlmas1 

Bir maddi olmayan duran varl1k elden 91kar1ld1gmda veya kullan1m1 ya da sat1~mdan, gelecekte ekonomik yarar 
elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal tablo d1~1 b1rak1hr. Bir maddi olmayan duran varhgm bilan90 
d1~1 b1rakilmasmdan kaynaklanan kar ya da zarar, varsa, varhklarm elden 91kanlmasmdan saglanan net tahsilatlar 
ile defter degerleri arasmdaki fark olarak hesaplamr. Bu fark, ilgili varhk finansal tablo d1~ma almd1g1 zaman kar 
veya zararda muhasebele~tirilir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Maddi Duran Varhklar ve Serefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varhklarda Deger Dii~iikliigii 

Grup, her raporlama tarihinde varhklarmda deger dii§iikliigii olup olmad1g1m belirlemek ii;in maddi olan ve 
olmayan duran varhklarmm defter degerini inceler. Varhklarda deger dli~tiklligli olmas1 durumunda, deger 
dii§tikliigii tutanmn belirlenebilmesi ii;in varhklann, varsa, geri kazamlabilir tutar1 oli;tiltir. Bir varhgm geri 
kazamlabilir tutarmm oli;tilemedigi durumlarda Grup, varhkla ili§kili nakit yaratan birimin geri kazamlabilir 
tutanm ol9er. Makul ve tutarh bir tahsis esas1 belirlenmesi halinde §irket varhklan nakit yaratan birimlere dag1t1hr. 
Bunun mlimklin olmad1g1 durumlarda, Grup varhklan makul ve tutarh bir tahsis esasmm belirlenmesi i<;in en 
kii<;iik nakit yaratan birimlere dag1t1hr. 

Stiresiz ekonomik omrii olan ve kullamma haztr olmayan maddi olmayan duran varhklar, yilda en az bir kez ya da 
deger dti§tikliigti gostergesi olmas1 durumunda deger dti§tikliigii testine tabi tutulur. Geri kazamlabilir tutar, bir 
varhgm veya nakit yaratan birimin, satt§ maliyetleri dii§iilmii§ gen;:ege uygun degeri ile kullamm degerinden 
yiiksek olamd1r. Kullamm degeri, bir varhk veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit 
akt§larmm bugtinkti degeridir. Kullamm degerinin hesaplanmasmda mevcut donemdeki piyasa degerlendinnesine 
gore paranm kullamm degerini ve gelecekteki nakit ak1mlan tahminlerinde dikkate ahnmayan varhga ozgli riskleri 
yans1tan vergi oncesi iskonto oram kullamhr. 

Bir varhgm (ya da nakit yaratan birimin) geri kazamlabilir tutarmm defter degerinden dli§lik oldugu durumlarda, 
varhgm (ya da nakit yaratan birimin) defter degeri, geri kazan1labilir tutanna indirilir. ilgili varhgm yeniden 
degerlenen tutarla ol<;lilmedigi hallerde deger dii§iikliigii zarar1 dogrudan kar veya zarar i<;inde muhasebele§tirilir. 
Bu durumda deger dii§iikliigii zarar1 yeniden degerleme deger azah§I olarak dikkate ahmr. 

Deger dti§tikltigti zararmm sonraki donemlerde iptali soz konusu oldugunda, varhgm (ya da ilgili nakit yaratan 
birimin) defter degeri geri kazamlabilir tutar ii;in yeniden giincellenen tahmini tutara denk gelecek §ekilde artmhr. 
Arttmlan defter deger, ilgili varhk (ya da ilgili nakit yaratan birimi) i<;in onceki donemlerde varhk ii;in deger 
dii§iikliigii zararmm aynlmamt§ olmas1 durumunda ula§acag1 defter degeri a§mamahdtr. Varhk yeniden 
degerlenmi§ bir tutar iizerinden gosterilmedik<;e, deger dii§iikliigli zararma ili§kin iptal i§lemi dogrudan kar veya 
zarar ii;inde muhasebele~tirilir. Y eniden degerlenmi~ bir varhgm deger dii§iikliigii zararmm iptali, yeniden 
degerleme artI§I olarak dikkate ahmr. 

Kiralamalar 

Grup, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 standardm1 uygulam1§tlr. 1 Ocak 2019 tarihi oncesinde uygulanan 
muhasebe politikalar1 31 Araltk 2018 tarihli konsolide finansal tablolan dipnotlarmda detayh olarak a91klanmt§tlr. 

Grup - kirac1 olarak, 

Bir sozle§menin ba§lang1cmda, sozle§menin kiralama niteligi ta§1y1p ta§tmad1gm1 ya da kiralama i§lemi i9erip 
i<;ermedigini degerlendirir. Sozle§menin, bir bedel kar§thgmda tammlanan varhgm kullammm1 kontrol etme 
hakkm1 belirli bir sure ii;in devretmesi durumunda, bu sozle§me kiralama niteligi ta§tmaktadtr ya da bir kiralama 
i§lemi i9ermektedir. Grup, soz konusu degerlendirmeler sonrasmda, kiralamanm fiilen ba§lad1g1 tarihte finansal 
tablolarma bir kullamm hakk1 varhg1 ve bir kira yiikiimliiliigii yans1t1r. 
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KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Kullamm Hakk1 Varhklan 

Grup, kullamm hakk1 varhklanm finansal kiralama sozle~mesinin ba~lad1g1 tarihte muhasebele~tirmektedir 
(omegin, ilgili varhgm kullamm i9in uygun oldugu tarih itibanyla). Kullamm hakk1 varhklan, maliyet bedelinden 
birikmi~ amortisman ve deger dti~tikltigti zararlan dti~tilerek hesaplamr. Finansal kiralama bor9larmm yeniden 
degerlenmesi durumunda bu rakam da dtizeltilir. 

Kullamm hakk1 varhgmm maliyeti a~ag1dakileri i9erir: 

(a) kira ytiktimltiltiglintin ilk ol9lim tutan, 
(b) kiralamamn fiilen ba~lad1g1 tarihte veya oncesinde yap1lan tum kira odemelerinden, alman tum kiralama 
te~viklerinin dti~lilmesiyle elde edilen tutar, ve 
( c) Grup tarafmdan katlamlan tum ba~lang19taki dogrudan maliyetler. 
(d) dayanak varhgm soklilmesi ve ta~mmas1yla, yerle~tirildigi alanm restore edilmesiyle ya da dayanak varhgm 
kiralamanm htiktim ve ko~ullarmm gerektirdigi duruma getirilmesi ii;in restore edilmesiyle ilgili olarak kirac1 
tarafmdan katlamlacak tahmini maliyetler (bu maliyetlerin stok iiretimi i9in katlamld1g1 durumlar hari<; ). 

Dayanak varhgm mtilkiyetinin kiralama sliresi sonunda Grup' a devri makul bir ~ekilde kesinle~medigi stirece, 
Grup kullamm hakk1 varhg1m, kiralamanm fiilen ba~lad1g1 tarihten dayanak varhgm yararh omriiniin sonuna kadar 
amortismana tabi tutmaktadlf. 

Kullamm hakk1 varhklan deger dli~tikltigli degerlendirmesine tabidir. 

Kira Yiikiimluliikleri 

Grup kira ytiklimltiltiglinti kiralamamn fiilen ba~lad1g1 tarihte odenmemi~ olan kira odemelerinin bugtinkti degeri 
lizerinden ol9mektedir. 

Kiralamamn fiilen ba~lad1g1 tarihte, kira yliktimltilliglinlin ol9timline dahil edilen kira odemeleri, dayanak varhgm 
kiralama stiresi boyunca kullannn hakk1 i9in yap1lacak ve kiralamanm fiilen ba~lad1g1 tarihte odenmemi~ olan 
a~ag1daki odemelerden olu~ur: 
(a) Sabit odemeler, 
(b) ilk ol9limti kiralamanm fiilen ba~lad1g1 tarihte bir endeks veya oran kullamlarak yap1lan, bir endeks veya orana 
bagh degi~ken kira odemeleri, 
( c) Kalmt1 deger taahhtitleri kapsammda Grup tarafmdan odenmesi beklenen tutarlar 
( d) Grup 'un satm alma opsiyonunu kullanacagmdan makul ol9tide emin olmas1 durumunda bu opsiyonun kullannn 
fiyat1 ve 
(e) Kiralama sliresinin Grup'un kiralamay1 sonland1rmak i9in bir opsiyon kullanacagm1 gostermesi durumunda, 
kiralamanm sonlandmlmasma ili~kin ceza odemeleri. 

Bir endekse veya orana bagh olmayan degi~ken kira odemeleri, odemeyi tetikleyen olaym veya ko~ulun 
ger9ekle~tigi donemde gider olarak kaydedilmektedir. 

Grup kiralama stiresinin kalan k1sm1 i<;in revize edilmi~ iskonto oramm, kiralamadaki z1mn1 faiz orammn 
kolayhkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolayhkla belirlenememesi durumunda ise Grup'un 
yeniden degerlendirmenin yap1ld1g1 tarihteki altematif bor9lanma faiz oram olarak belirlemektedir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Kullamm Hakk1 Varhklari (devam1) 

Kira Yiikiimliiliikleri ( devamr) 

Grup kiralamanm fiilen ba§lad1g1 tarihten sonra, kira yiikiimliiliigiinii a§ag1daki §ekilde ol9er: 
(a) Defter degerini, kira yiikiimliiliigiindeki faizi yans1tacak §ekilde artmr, ve 
(b) Defter degerini, yapilan kira odemelerini yans1tacak §ekilde azalt1r. 
(c) Defter degerini, varsa yeniden degerlendirmeleri ve yeniden yap1land1rmalan yans1tacak §ekilde yeniden ol9er. 
Grup, kira ytikiimliiliigiiniin yeniden ol9iim tutanm, kullamm hakk1 varhgmda diizeltme olarak finansal tablolarma 
yans1ttr. 

Buna ek olarak, kiralama siiresinde bir degi§iklik, ozii itibanyla sabit kira odemelerinde bir degi§iklik veya 
dayanak varhg1 satm alma opsiyonuna ili§kin yap1lan degerlendirmede bir degi§iklik olmas1 durumunda, fmansal 
kiralama yiikiimliiliiklerinin degeri yeniden ol9iilmektedir. 

K1sa vadeli kiralamalar ve dayanak varllgm dii$iik degerli oldugu kiralamalar 

Grup, k1sa vadeli kiralama kay1t inuafiyetini, k1sa vadeli makine ve te9hizat kiralama sozle§melerine 
uygulamaktad1r (yani, ba§lang19 tarihinden itibaren 12 ay veya daha k1sa bir kiralama siiresi olan ve bir satm alma 
opsiyonu olmayan varhklar). Aym zamanda, dii~iik degerli varhklarm muhasebele§tirilmesi muafiyetini, kira 
bedelinin dii§iik degerli oldugu dii§iiniilen ofis ekipmanlanna da uygulamaktad1r. K1sa vadeli kiralama 
sozle~meleri ve dii§tik degerli varhklarm kiralama sozle~meleri, kiralama siiresi boyunca dogrusal yonteme gore 
gider olarak kaydedilir. 

Finansal Arafrlar 

Finansal varhklar ve yiikiimltiliikler, Grup finansal aracm sozle§meden dogan kar§Ihklanna taraf oldugunda 
Grup'un konsolide finansal durum tablosu'nda muhasebele§tirilir. Finansal varhklar ve yiikiimliiliikler ilk olarak 
ger9ege uygun degerleri iizerinden ol9iiliir. Finansal varhklarm ve yiikiimliiliiklerin (ger9ege uygun deger degi§imi 
kar veya zarara yans1t1lan finansal varhk ve yiikiimliiliikler hari9) edinimi veya ihrac1yla dogrudan ili§kili olan 
i§lem maliyetleri, uygun bir ~ekilde ilk muhasebele§tirmede o finansal varhklarm ve yiikiimliiliiklerin ger9ege 
uygun degerine eklenir veya bu degerden 91kanhr. Finansal vahklann ve yiikiimliiliiklerin edinimi veya ihrac1yla 
dogrudan ilgili olan i~lem maliyetleri dogrudan kar veya zarara yans1t1hr. 

Finansal varlzklar 

Normal yoldan alm1p sat1lan fmansal varhklar i~lem tarihinde kay1tlara ahmr veya 9ikart1hr. Grup, finansal 
varhklarm1 (a) Finansal varhklarm yonetimi i9in Grup'un kulland1g1 i§ modeli, (b) Finansal varhgm sozle§meye 
bagh nakit ak1§lannm ozelliklerini esas alarak sonraki muhasebele§tirmede itfa edilmi§ maliyeti iizerinden, 
ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tilarak veya ger9ege uygun deger degi§imi kar veya 
zarara yans1tilarak ol9tilen olarak sm1flandmr. Grup sadece finansal varhklarm yonetimi i9in kulland1g1 i~ modelini 
degi§tirdiginde, bu degi§iklikten etkilenen tum finansal varliklan yeniden s1mflandmr. Finansal varhklann 
yeniden sm1flandmlmas1, yeniden sm1flandtrma tarihinden itibaren ileriye yonelik olarak uygulan1r. Bu tiir 
durumlarda, daha once konsolide finansal tablolara ahnm1§ olan kazan9, kay1p ( deger dti§iikliigti kazan9 ya da 
kay1plan dahil) veya faizler i9in herhangi dtizeltme yapilmaz. 
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2. KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Finansal Ara.;lar ( devam1) 

Finansal varlzklarzn sznzflandzrzlmasz 

A§ag1daki ko§ullan saglayan finansal varhklar sonradan itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden olc;:iiliir: 

• 

• 

finansal varhgm, sozle§meye bagh nakit ak1§lannm tahsil edilmesini amac;:layan bir i§ modeli kapsammda 
elde tutulmas1; ve 
finansal varhga ili§kin sozle§me §artlanmn, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz odemelerini ic;:eren nakit ak1§larma yol ac;:mas1. 

A§ag1daki ko§ullan saglayan fmansal varhklar ise gerc;:ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1t1larak 
olc;:iiliir: 
• finansal varhgm, sozle~meye bagh nakit ak1~larmm tahsil edilmesini ve finansal varhgm sat1lmasm1 

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

kaynaklanan faiz odemelerini ic;:eren nakit ak1§larma yol ac;:mas1. 

Bir finansal varhk, itfa edilmi§ maliyeti iizerinden ya da gerc;:ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire 
yans1tilarak olc;:iilmiiyorsa, gerc;:ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1t1larak olc;:iiliir. 

ilk defa finansal tablolara almada Grup, ticari amac;:la elde tutulmayan ozkaynak aracma yapilan yatmmm1 gerc;:ege 
uygun degerindeki sonraki degi~ikliklerin diger kapsamh gelirde sunulmas1 konusunda, geri doniilemeyecek bir 
tercihte bulunulabilir. 

hfa edilmis maliyet ve etkin faiz yontemi 

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

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

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

krediye gore diizeltilmi§ etkin faiz oramm uygular. 

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

sonradan kredi-deger dii§iikliigiine ugramI§ finansal varhk haline gelen finansal varhklar: Bu tiir finansal 

varhklar i<;in Grup, sonraki raporlama donemlerinde, varhgm itfa edilmi§ maliyetine etkin faiz oranm1 

uygular. 

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

Faiz geliri kar veya zararda muhasebele~tirilir. Faiz geliri eger mevduatlara dayah ise yatmmlardan gelir olarak 
gosterilir. Grup ic;:i bore;: verme i~lemlerinden kaynaklanan faiz gelirleri, finansman gelirleri ic;:inde gosterilir . 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tiirk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Finansal Ara~lar ( devam1) 

Gercege uvgun deger degisimi kar veva zarara vans1t1lan finansal varhklar 

itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden veya gen;ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1tilarak ol9iilme 
kriterini kar§Ilamayan finansal varhklar ger9ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1t1larak ol9iiliirler. 

Ger9ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1tllan finansal varhklar her donem sonunda ger9ege uygun 
degerlerinden ol9iiliir ve tiim gen;ege uygun deger degi§imleri, ilgili finansal varhklar finansal riskten korunma 
i§lemlerinin (bak1mz korunma muhasebesi politikas1) bir par9as1 olmad1klan siirece, kar veya zararda 
muhasebele§tirilir. 

Kur farki kazanc ve kaymlan 

Finansal varhklarm yabanc1 para cinsinden gosterilen defter degeri, ilgili yabanc1 para birimiyle belirlenir ve her 
raporlama doneminin sonunda ge9erli kurdan 9evrilir. Ozellikle, 

• itfa edilmi§ maliyetinden gosterilen ve tammlanm1§ bir riskten korunma i§leminin bir par9as1 olmayan 
fmansal varhklar i9in kur farklan kar veya zararda muhasebele§tirilir; 

• ger9ege uygun deger degi§imi diger kapsamh gelire yans1t1larak ol9iilen ve tan1mlanm1§ bir riskten korunma 
i§lemnin bir par9as1 olmayan bor9lanma ara9larmm itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden hesaplanan kur farklar1, 
donem kar veya zararmda muhasebele§tirilir. Olu§an diger tiim kur farklan, diger kapsamh gelirde 
muhasebele§tirilir; 

• ger9ege uygun degeri kar veya zarara yans1tilarak ol9iilen ve tan1mlanm1§ bir r§skten korunma i§leminin 
par9as1 olmayan fmansal varhklara ili§kin kur farklan donem kar veya zararda muhasebele~tirilir; ve 

• ger9ege uygun degeri diger kapsamh gelire yans1tllarak ol9iilen ozkaynak ara9larma ili~kin kur farklan diger 
kapsamh gelirde muhasebele§tirilir. 

Finansal varhklarda deger diisiikliigii 

Grup, itfa edilmi§ maliyetleri iizerinden gosterilen veya ger9ege uygun deger degi~imi diger kapsamh gelire 
yans1t1larak ol9iilen bor9lanma ara9lan, kira alacaklan, ticari alacaklar, mii§terilerle yapllan sozle§melerden dogan 
varhklar ve aynca finansal teminat sozle~merine yapllan yatmmlarma dair beklenen kredi zararlan i9in konsolide 
finansal tablolarmda deger dii§iikliigii kar§1hg1 aymr. Beklenen kredi zaran tutan her raporlama doneminde ilgili 
fmansal varhgm ilk kez konsolide finansal tablolara ahnmasmdan 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§ yakla§1mdan faydalanarak deger dli§tikltigii kar§ihklanm, ilgili finansal 
varhklarm omlirleri boyunca beklenen kredi zararma e§it tutarda hesaplar. 

Grup diger tiim fmansal ara9lan i9in, ilk muhasebele§tirmeden bu yana eger kredi riskinde onemli bir art1§ olduysa 
omiir boyu beklenen kredi zararlarm1 muhasebele§tirir. Ancak finansal aracm kredi riski ilk muhasebele§tirmeden 
bu yana onemli bir art1§ gostermemi§se Grup o finansal ara9 i9in 12 ayhk beklenen kredi zaran tutarmda zarar 
kar§1hgm1 muhasebele§tirir. 
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KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;:e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Finansal Ara~lar (devam1) 

Beklenen kredi zararlarzmn olcumu ve muhasebelestirilmesi 

Beklenen kredi zararlanmn ol9iimii, temerriit ihtimali, temerriit halinde kay1p (omegin temerriit varsa kaybm 
biiyukliigii) ve temerriit halinde riske esas tutann bir fonksiyonudur. Temerrtit olas1hg1 ve temerrtit halinde kaybm 
degerlendirilmesi, ileriye donlik bilgilerle dtizeltilmis ge9mise ait verilere dayamr. Finansal varhklarm temerrtit 
halinde riske esas tutan, ilgili varhklarm raporlama tarihindeki brtit defter degeri lizerinden yans1t1hr. 

Finansal varhklarm beklenen kredi zaran, Grup'un sozlesmeye dayah olarak vadesi geldik9e gen;eklesecek nakit 
ak1slarmm tamam1 ile Grup'un tahsil etmeyi bekledigi nakit ak1slannm tamam1 arasmdaki farkm (tum nakit 
a91klanmn) baslang19taki etkin faiz oram (ya da satm ahnd1gmda veya olusturuldugunda kredi-deger dtisiikliigli 
bulunan finansal varhklar i9in krediye gore dlizeltilmis etkin faiz oram) lizerinden hesaplanan bugtinkli degeridir. 

Finansal varhklarm finansal tabla dzsz bzrakzlmasz 

Grup yalmzca finansal varhktan kaynaklanan nakit ak1slarma iliskin sozlesmeden dogan haklann sliresi 
doldugunda veya finansal varhg1 ve finansal varhgm sahipliginden kaynaklanan her ttirlli risk ve getirileri onemli 
oli;iide baska bir isletmeye devrettiginde o finansal varhg1 fmansal tablo d1s1 b1rak1r. 

itfa edilmis maliyeti tizerinden oli;tilen bir fmansal varhk finansal tablo d1s1 birak1hrken varhgm defter degeri ve 
tahsil edilen ve edilecek bedel arasmdaki fark kar veya zararda muhasebelestirilir. Aynca, geri;ege uygun deger 
degisimi diger kapsamh gelire yans1ttlan bir bor9lanma aracmm finansal tab lo d1s1 b1rak1lmasmda, daha once ilgili 
araca iliskin ozkaynaklarda biriken toplam kazan9 veya kay1p, kar veya zararda yeniden sm1flandmhr. Grup'un 
ilk muhasebelestirmede geri;ege uygun deger degisimi diger kapsamh gelire yans1tarak oli;meyi tercih ettigi bir 
ozkaynak aracmm finansal tablo d1s1 b1rak1lmas1 durumundaysa, ozkaynaklarda biriken toplam kazan<; veya kay1p 
kar veya zararda muhasebelestirilmez, dogrudan birikmis karlara transfer edilir. 

Ticari Alacaklar 

Ahc1ya tirtin veya hizmet saglanmas1 sonucunda olusan ticari alacaklar orijinal fatura degerinden kayda alman 
alacaklarm izleyen donemlerde elde edilecek tutarlarmm etkin faiz yontemi ile itfa edilmis degerinden 
muhasebelestirilirler. Belirlenmis faiz oram olmayan k1sa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranmm etkisinin <;ok 
biiytik olmamas1 durumunda, fatura tutanndan gosterilmistir. 

Finansal tablolarda itfa edilmis maliyet bedelinden muhasebelestirilen ve onemli bir finansman bileseni i9ermeyen 
(I y1ldan k1sa vadeli olan) ticari alacaklann deger diisiikliigii hesaplamalan kapsammda "basitlestirilmis 
yaklas1m1" uygulanmaktad1r. Soz konusu yaklas1m ile, ticari alacaklann belirli sebeplerle deger diisiikliigiine 
ugramad1g1 durumlarda (geri;eklesmis deger dlislikltigli zararlan haricinde ), ticari alacaklara iliskin zarar 
kars1hklar1 "omlir boyu beklenen kredi zararlarma" esit bir tutardan ol9iilmektedir. 

Deger diisiikliigii kars1hg1 aynlmasm1 takiben, deger dlistiklligiine ugrayan alacak tutarmm tamammm veya bir 
k1smmm tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar aynlan deger diisiikliigii kars1hgmdan dtisiilerek esas 
faaliyetlerden diger gelirlere kaydedilir. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde 
kolayca 9evrilebilen ve onemli tutarda deger degisikligi riskini tas1mayan yiiksek likiditeye sahip diger k1sa vadeli 
yatmmlard1r. 

Grup, bankalarda tutulan bloke mevduatlan nakit ve nakit benzeri varhklardan s1mflayarak, finansal durum 
tablosunda 'Finansal Yatmmlar (Kullan1m1 K1s1th Banka Bakiyeleri)' hesabmda takip etmektedir. 

24 



2. 

PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 
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KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~ tutarlar Turk Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Finansal Ara~lar ( devam1) 

Finansal yiikiimliiliikler 

Grup, finansal ytiktimH.iltigli ilk defa finansal tablolara ahrken ger9ege uygun degerinden ol9er. Ger9ege uygun 
deger degi§imleri kar veya zarara yans1tilanlar dt§mdaki ytiktimlilltiklerin ilk ol9timtinde, bunlann edinimiyle veya 
ihrac1yla dogrudan ili§kilendirilebilen i§lem maliyetleri de ger9ege uygun degere ilave edilir. Grup, a§ag1dakiler 
dt§mda kalan tum finansal ytiktimltiltiklerini sonraki muhasebele§tirmede itfa edilmi§ maliyetinden ol9tilen olarak 
s1mflandmr: 

(a) Ger9ege uygun deger degi§imi kar veya zarara yans1ttlan fmansal ytiktimltiltikler: Bu ytiktimltiltikler, turev 

tirtinler de dahil olmak lizere, sonraki muhasebele§tirmede ger9ege uygun degerinden ol9tiltir. 

(b) Finansal varhgm devredilmesi i§leminin finansal tab lo dt§I b1rakma §artlarm1 ta~nnamas1 veya devam eden 

ili§ki yakla§tmmm uygulanmas1 durumunda ortaya ~1kan fmansal ytiktimliiliikler: Grup, bir varhg1 devam 

eden ili§kisi ol<;tistinde fmansal tabloda gostermeye devam ettigi durumda, finansal tabloya buna bagh bir 
ytiktimltiltik de yans1t1r. Devredilen varhk ve buna bagh ytiktimliiltik, Grup'un elinde tutmaya devam ettigi 
hak ve mtikellefiyetleri yans1tacak §ekilde ol9tiliir. Devredilen varhga bagh ytiktimltiltik, devredilen varhgm 

net defter degeri ile aym usulde olc;iiliir. 

(c) TFRS 3 'tin uyguland1g1 bir i§letme birle§mesinde edinen i§letme tarafmdan fmansal tablolara alman §arta 
bagh bedel: ilk defa fmansal tablolara almmasmdan sonra, bu tur bir §arta bagh bedeldeki ger9ege uygun 
deger degi§imleri kar veya zarara yans1t1larak olc;tiltir. 

Finansal yiikiimliiluklerin finansal tabla dzsz bzrakzlmasz 

Grup finansal ytiktimltiltikleri yalmzca Grup 'un ytiktimltiliikleri ortadan kalkt1gmda, iptal edildiginde veya zaman 
a§tmma ugrad1gmda finansal tablo dt§I b1rak1r. Finansal tabla dt§I b1raktlan finansal yiiktimliiliigiin defter degeri 
ve devredilen nakit dI§I varhklar veya tistlenilen yliktimliiliikler dahil olmak lizere odenen veya odenecek tutar 
arasmdaki fark, kar veya zararda muhasebele§tirilir. 

Finansal ytiktimltiliikler 

Grup'un finansal ytikiimliiliikleri ve ozkaynak ara9lan, sozle§meye bagh diizenlemelere, finansal bir 
yiikiimliiliigiin ve ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore sm1flandmhr. Grup'un tum bor9lar1 
dii§iildtikten sonra kalan varhklarmdaki hakk1 temsil eden sozle§me ozkaynaga dayah fmansal ara9tlr. Belirli 
finansal yiikiimliiltikler ve ozkaynaga dayah finansal arac;lar ic;in uygulanan muhasebe politikalan a§ag1da 
belirtilmi§tir. 

Finansal ytikiimliiliikler gerc;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal yiiktimliiltikler veya diger 
finansal yiikiimltiltikler olarak sm1flandmhr. 

Gerceife uygun deffer farkz kar veya zarara yansztzlan finansal yiikiimliilukler 

Ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1t1lan finansal yiikiimliiliikler, ger9ege uygun degeriyle kayda ahmr 
ve her raporlama doneminde, raporlama tarihindeki gerc;ege 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 yiiktimliiltik i9in odenen faiz tutarm1 da kapsar. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~ tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Finansal Arat;lar (devam1) 

Diger finansal yiikiimluliikler 

Diger finansal yiikiimliiliikler, finansal, ticari ve diger bon;lar dahil, ba§lang19ta i§lem maliyetlerinden anndmlmI§ 
gen;ege uygun degerleriyle muhasebele§tirilir. 

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

Ticari Borclar 
Ticari bor9lar, olagan faaliyetler i9erisinde tedarik9ilerden saglanan mal ve hizmetlere ili§kin yap1lmas1 gereken 
odemeleri ifade etmektedir. Ticari bor9lar, ilk olarak ger9ege uygun degerinden ve mliteakip donemlerde etkin faiz 
yontemiyle hesaplanan itfa edilmi§ maliyetinden 0191.iltirler. 

Borclanmalar 

Krediler, ilk olarak, olu§an i§lem maliyetleri dti§tildiikten sonra ger9ege uygun degerinden kayda ahmr. 
Bor9lanmalar sonradan itfa edilmi§ maliyet bedeli iizerinden ol9tiltir. 

Turev Araclar 

Ttirev ara9lar ilk olarak sozle§me tarihindeki ger9ege uygun degerini yans1tan elde etme maliyeti tizerinden kayda 
almmakta ve kayda almmalanm izleyen donemlerde ger9ege uygun deger ile degerlenmektedir. Grup'un tiirev 
ara9lar1 vadeli doviz ahm-satrrn sozle§melerinden olu§maktadrr. Soz konusu tiirev ara9lar ekonomik olarak Grup 
i9in risklere kar§I etkin bir koruma saglamakla birlikte, risk muhasebesi yoniinden gerekli ko§ullan ta§rrnad1klar1 
durumlarda konsolide finansal tablolarda ahm-sat1m ama9h tiirev ara9lar olarak muhasebele§tirilmekte ve bunlara 
ili§kin ger9ege uygun deger degi§iklikleri kar veya zarar tablosunda yans1tilmaktadir. 

Netlestirme I Mahsup 

Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varhk ve ytikiimltiltikleri netle§tirmeye yonelik yasal bir hak ve 
yaptmm gtictine sahip olunmas1 ve soz konusu varhk ve yiiktimliiliikleri net bazda tahsil etme/odeme veya e§ 

zamanh sonuylandrrma maliyetinin olmas1 durumunda finansal tablolarda netle§tirilerek gosterilmektedir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~e tutarlar Tiirk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

i~letm e Birle~m eleri 

i~Ietme satm ahmlan, satm ahm yontemi kullamlarak, muhasebele~tirilir. Bir i~Ietme birle~mesinde transfer edilen 
bedel, gen;ege uygun degeri iizerinden ol<;:iiliir; transfer edilen bedel, edinen i§letme tarafmdan transfer edilen 
varhklarm birle§me tarihindeki ger<;:ege uygun degerlerinin, edinen i§letme tarafmdan edinilen i~letmenin onceki 
sahiplerine kar§I iistlenilen bor9larm ve edinen i§letme tarafmdan 91kanlan ozkaynak paylarmm toplam1 olarak 
hesaplamr. Satm ahma ili§kin maliyetler genellikle olu§tuklan anda gider olarak muhasebele§tirilir. 

Satm alman tan1mlanabilir varhklar ile iistlenilen yiikiimliiliikler, satm ahm tarihinde ger<;:ege uygun degerleri 
iizerinden muhasebele§tirilir. A§ag1da belirtilenler bu §ekilde muhasebele§tirilmez: 

• Ertelenmi§ vergi varhklan ya da yiikiimliiliikleri veya 9ah§anlara saglanan faydalara ili§kin varhk ya da 
yiikiimliiliikler, siras1yla, TMS 12 Gelir Vergileri ve TMS 19 <;alz~anlara Saglanan Faydalar standartlan 
uyannca hesaplanarak, muhasebele~tirilir; 

• Satm alman i~letmenin hisse bazh odeme anla~malan ya da Grup'un satm alman i§letmenin hisse bazh odeme 
anla~malanmn yerine ge9mesi amac1yla imzalad1g1 hisse bazh odeme anla§malan ile ili§kili yiikiimliiliikler 
ya da ozkaynak ara9lan, satm ahm tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlz Odemeler standard1 uyannca 
muhasebele§tirilir; ve 

• TFRS 5 Satl~ Ama<;lz Eide Tutu/an Duran Varlzklar ve Durdurulan F aaliyetler standard1 uyarmca satI§ ama<;:h 
elde tutulan olarak sm1flandmlan varhklar (ya da elden 9Ikarma gruplan) TFRS 5'te belirtilen kurallara gore 
muhasebele~tirilir. 

Serefiye, satm ahm i<;:in transfer edilen bedelin, satm alman i§letmedeki varsa kontrol giicii olmayan paylann ve, 
varsa, a§amah olarak ger9ekle§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 tammlanabilen varhklarmm ve iistlenilen tammlanabilir yiikiimliiliiklerinin net tutanm a§an tutar olarak 
hesaplamr. Yeniden degerlendirme sonrasmda satm alman i§letmenin satm alma tarihinde tammlanabilen 
varhklanmn ve iistlenilen tammlanabilir yiikiimliiliiklerinin net tutannm, devredilen satm alma bedelinin, satm 
alman i§letmedeki kontrol giicii olmayan paylarm ve, varsa, satm alma oncesinde satm ah.nan i§letmedeki paylarm 
ger<;:ege uygun degeri toplamm1 a§mas1 durumunda, bu tutar pazarhkh satm almadan kaynaklanan kazan<;: olarak 
dogrudan kar/zarar i<;:inde muhasebele§tirilir. 

Hissedar paylarm1 temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda i§letmenin net varhklarmm belli bir oranda pay 
hakkm1 veren kontrol giicii olmayan paylar, ilk olarak ya ger9ege uygun degerleri ilzerinden ya da satm alman 
i§letmenin tammlanabilir net varhklarmm kontrol giicii olmayan paylar oranmda muhasebele§tirilen tutarlan 
ilzerinden ol<;:iiltir. 01<;:iim esas1, her bir i§leme gore belirlenir. Diger kontrol gilcii olmayan pay ttirleri ger9ege 
uygun degere gore ya da, uygulanabilir oldugu durumlarda, bir ba~ka TFRS' de belirtilen yontemler uyarmca 
ol9tiliir. 

Bir i§letme birle§mesinde Grup tarafmdan transfer edilen bedelin, ko§ullu bedeli de i<;:erdigi durumlarda, ko§ullu 
bedel satm ahm tarihindeki ger9ege uygun deger iizerinden 61<;:iiliir ve i§letme birle§mesinde transfer edilen bedele 
dahil edilir. 01<;:me donemi i9erisinde ortaya 91kan ek bilgilerin sonucunda ko~ullu bedelin ger<;:ege uygun 
degerinde diizeltme yap1lmas1 gerekiyorsa, bu diizeltme §erefiyeden ge9mi§e doniik olarak diizeltilir. 01<;:me 
donemi, birle§me tarihinden sonraki, edinen i§letmenin i§letme birle§mesinde muhasebele§tirdigi ge<;:ici tutarlan 
diizeltebildigi donemdir. Bu donem satm ahm tarihinden itibaren I ylldan fazla olamaz. 
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KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik<;:e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

i~Ietme Birle~meleri (devam1) 

Olc;me donemi dtizeltmeleri olarak nitelendirilmeyen ko~ullu bedelin gen;ege uygun degerindeki degi~iklikler ii;in 
uygulanan sonraki muhasebele§tirme i§lemleri, ko§ullu bedel ii;in yap1lan sm1fland1rma §ekline gore degi§ir. 
Ozkaynak olarak sm1flandmlm1§ ko§ullu bedel yeniden oli;iilmez ve buna ili§kin sonradan yap1lan odeme, 
ozkaynak ii;erisinde muhasebele§tirilir. Diger ko§ullu bedellerin geri;ege uygun degeri yeniden oli;iiltir ve 
degi§iklikler kar veya zarar ii;inde muhasebele§tirilir. 

A§amah olarak geri;ekle§en bir i§letme birle§mesinde Grup'un satm alman i~letmede onceden sahip oldugu 
ozkaynak pay1 geri;ege uygun degere getirmek ii;in satm ahm tarihinde (yani Grup 'un kontrolti ele ald1g1 tarihte) 
yeniden oli;lillir ve, varsa, ortaya 91kan kazani;/zarar kar veya zarar ii;inde muhasebele§tirilir. Satm ahm tarihi 
oncesinde diger kapsamh gelir ii;inde muhasebele§tirilen satm alman i§letmenin paymdan kaynaklanan tutarlar, 
soz konusu paylarm elden <;1kanld1g1 varsay1m1 altmda kar veya zarara aktanhr. 

i§letme birle~mesi ile ilgili satm alma muhasebesinin birle~menin geri;ekle~tigi raporlama tarihinin sonunda 
tamamlanamad1g1 durumlarda, Grup muhasebele§tirme i§leminin tamamlanamad1g1 kalemler ii;in gei;ici tutarlar 
raporlar. Bu gei;ici raporlanan tutarlar, ol9tim doneminde dlizeltilir ya da satm ahm tarihinde muhasebele§tirilen 
tutarlar tizerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya 91kan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni 
bilgileri yans1tmak amac1yla fazladan varhk veya yliklimltiltik muhasebele§tirilir. 

~erefiye 

Satm ahm i§leminde olu§an §erefiye tutan, varsa, deger dii§likltigii kar§1hklar1 dti§iildiikten sonra satm ahm 
tarihindeki maliyet degeriyle degerlenir. 

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

Serefiyenin tahsis edildigi nakit lireten birimi, her y1l deger dti~iiklligii testine tabi tutulur. Birimin deger 
dti~iikliigline ugrad1gm1 gosteren belirtilerin olmas1 durumunda ise deger dti~likliigli testi daha s1k yap1hr. Nakit 
lireten birimin geri kazamlabilir tutan defter degerinden dli§lik ise, deger dii§iikliigii kar§1hg1 ilk olarak birime 
tahsis edilen ~erefiyeden aynhr, ardmdan birim ii;indeki varhklarm defter degeri dli~iirliltir. Serefiye ii;in aynlan 
deger dii~tikliigli kar~1hg1, dogrudan konsolide kar veya zarar tablosundaki kar/zarar ii;inde muhasebele~tirilir. 
Serefiye deger dli~tikltigli kar~1hg1 sonraki donemlerde iptal edilmez. ilgili nakit iireten birimin sat1~1 s1rasmda, 
~erefiye ii;in belirlenen tutar, sat1~ i~leminde kar/zarann hesaplamasma dahil edilir. 

Kur Degi~iminin Etkileri 

Yabanc1 Para islem ve Bakiyeler 

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

Her bir i~letmenin finansal tablolarmm haz1rlanmas1 s1rasmda, yabanc1 para cinsinden (ABO Dolan dt§mdaki para 
birimleri) geri;ekle§en i§lemler, i~lem tarihindeki kurlar esas almmak suretiyle kaydedilmektedir. Konsolide 
finansal tablolarda yer alan dovize endeksli parasal varhk ve yliktimltiliikler raporlama tarihinde gei;erli olan kurlar 
kullamlarak ABD Dolan'na i;evrilmektedir. Geri;ege uygun degeri ile izlenmekte olan parasal olmayan 
kalemlerden yabanc1 para cinsinden kaydedilmi~ olanlar, geri;ege uygun degerin belirlendigi tarihteki kurlar esas 
almmak suretiyle ABD Dolan'na i;evrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden oli;iilen yabanc1 para birimindeki 
parasal olmayan kalemler yeniden i;evrilmeye tabi tutulmazlar. 
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PENTA TEKNOLOJi: URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Kur Degi~iminin Etkileri ( devam1) 

Yabanc1 Para islem ve Bakiyeler (devam1) 

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

• Y abanc1 para biriminden kaynaklanan risklere (risklere kar~1 finansal koruma saglamaya ili~kin muhasebe 
politikalan a~ag1da a~:iklanmaktadrr) kar~1 finansal koruma saglamak amac1yla ger9ekle~tirilen i~lemlerden 
kaynaklanan kur farklan, 

• Yurtd1~1 faaliyetindeki net yatmmm bir par9asm1 olu~turan, 9evrim 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 bor9 ve alacaklardan dogan kur farklan. 

Yabanc1 Ulkelerde Faaliyet Gosteren Bagh Ortakhklann Finansal Tablolan 

Grup'un yabanc1 faaliyetlerindeki varhk ve yiikiimltiliikler, konsolide finansal tablolarda raporlama tarihinde 
ge9erli olan kurlar kullamlarak ABD Dolan cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, i~lemlerin gen;ekle~tigi 
tarihteki kurlarm kullamlmas1 gereken donem i9erisindeki doviz kurlannda onemli bir dalgalanma olmad1g1 
takdirde (onemli dalgalanma olmas1 halinde, i~lem tarihindeki kurlar kullamhr), donem i9erisindeki ortalama 
kurlar kullamlarak 9evrilir. Olu~an kur fark1 diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilir ve ozkaynagm ayn bir 
bile~eninde biriktirilir. 

Raporlama Doneminden Sonraki Olaylar 

Raporlama tarihi ile finansal tablolann yay1m1 i9in yetkilendirme tarihi arasmda, i~letme lehine veya aleyhine 
ortaya 91kan olaylan ifade etmektedir. Raporlama tarihinden sonraki olaylar ikiye aynlmaktadir: 

raporlama tarihi itibanyla ilgili olaylarm var olduguna ili~kin yeni deliller olmas1 ve 
ilgili olaylarm raporlama tarihinden sonra ortaya 91kt1gm1 gosteren deliller olmas1 (raporlama tarihinden 

sonra d-Uzeltme gerektirmeyen olaylar). 
Raporlama tarihi itibanyla soz konusu olaylarm var olduguna ili~kin yeni deliller olmas1 veya ilgili olaylarm 
raporlama tarihinden sonra ortaya 91kmas1 ve bu olaylarm finansal tablolann dtizeltilmesini gerektirmesi 
durumunda, Grup konsolide finansal tablolarm1 yeni duruma uygun ~ekilde dtizeltmektedir. Soz konusu olaylar 
konsolide finansal tablolarm dtizeltilmesini gerektirmiyor ise, Grup soz konusu hususlan ilgili dipnotlarmda 
a91klamaktad1r. 

Kar~•hklar 

Ge9mi~ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yiiktimltiltiglin bulunmas1, yliktimltiltiglin yerine getirilmesinin 
muhtemel olmas1 ve soz konusu ytiktimltiltik tutanmn glivenilir bir ~ekilde tahmin edilebilir olmas1 durumunda 
finansal tablolarda kar~1hk aynhr. 

Kar~1hk olarak aynlan tutar, ytikiimltil-Uge ili~kin risk ve belirsizlikler goz ontinde bulundurularak, raporlama tarihi 
itibanyla ytikiimltiltigiin yerine getirilmesi i<;in yapilacak harcamanm en glivenilir ~ekilde tahmin edilmesi yoluyla 
hesaplamr. Kar~1hgm, mevcut y-Ukiimltiltigtin kar~Ilanmas1 i9in gerekli tahmini nakit ak1mlarm1 kullanarak 
ol9tilmesi durumunda soz konusu kar~1hgm defter degeri, ilgili nakit ak1mlarmm bug-Unk-U degerine e~ittir. 

Kar~1hgm odenmesi i9in gerekli olan ekonomik faydanm bir k1sm1 ya da tamammm li9lincli taraflarca 
kar~Ilanmasmm beklendigi durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarm tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 
olmas1 ve glivenilir bir ~ekilde ol9tilmesi halinde varhk olarak muhasebele~tirilir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~e tutarlar Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Yatmm Ama~h Gayrimenkuller 

Yatmm amayh gayrimenkuller, kira ve/veya deger art1~ kazanc1 elde etmek amac1yla elde tutulan gayrimenkuller 
olup ilk olarak maliyet degerleri ve buna dahil olan i~lem maliyetleri ile ol9iiliirler. Ba~langw 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§tuklan donemde konsolide kar veya zarar tablosuna dahil edilirler. 

Y atmm ama9h gayrimenkuller, sat1lmalan veya kullamlamaz hale gelmeleri ve satl~mdan gelecekte herhangi bir 
ekonomik yarar saglanamayacagmm belirlenmesi durumunda finansal tab lo dI§I birak1hrlar. Y atmm ama9h 
gayrimenkulun kullamm sliresini doldurmasmdan veya sat1§mdan kaynaklanan kar/zarar, olu§tuklar1 donemde kar 
veya zarar tablosuna dahil edilir. 

Transferler, yatmm amayh gayrimenkullerin kullammmda bir degi~iklik oldugunda yap1hr. Ger~ege uygun deger 
esasma gore izlenen yatmm ama<;h gayrimenkulden, sahibi tarafmdan kullamlan gayrimenkul sm1fma yapilan bir 
transferde, transfer sonrasmda yap1lan muhasebele§tirme i§lemindeki tahmini maliyeti, amlan gayrimenkulun 
kullamm §eklindeki degi§ikligin ger9ekle§tigi tarihteki ger9ege uygun degeridir. Sahibi tarafmdan kullanilan bir 
gayrimenkuliin, ger9ege uygun deger esasma gore gosterilecek yatmm ama9h bir gayrimenkule donli§mesi 
durumunda, i§letme, kullammdaki degi§ikligin ger9ekle§tigi tarihe kadar "Maddi Duran Varhklar"a uygulanan 
muhasebe politikasm1 uygular. 

31 Aralik 2020 tarihi itibanyla yatmm ama9h gayrimenkuller kalemi Adana Re§atbey'de bulunan binadan 
olu§makta olup; degeri 868.359 TL'dir (31 Arahk 2019: 702.708 TL). 

Kurum Kazanc1 Uzerinden Hesaplanan Vergiler 

Tiirk V ergi Mevzuat1, ana ~irket ve onun bagh ortakhgma konsolide vergi beyannamesi hazirlamasma izin 
vermediginden, ekli konsolide finansal tablolarda da yans1t1ld1g1 lizere, vergi kar§1hklan her bir i§letme bazmda 
ayn olarak hesaplanm1§tlr. 

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

Cari vergi 

Cari yil vergi yiikiimliiliigli, donem karmm vergiye tabi olan k1sm1 tizerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger 
y1llarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 
miimkiin olmayan kalemleri hari9 tutmas1 nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kardan farkhlik gosterir. 
Grup'un cari vergi yiikiimliiliigti raporlama tarihi itibar1yla yasalla§IDI§ ya da onemli ol9tide yasalla§mI§ vergi 
oram kullamlarak hesaplanm1§tlr. 

Ertelenmis vergi 

Ertelenmi§ vergi yiikiimliiliigti veya varhg1, varhklarm ve yiikiimltiliiklerin konsolide finansal tablolarda gosterilen 
tutarlar1 ile yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlar1 arasmdaki ge9ici farkhhklarm bilan90 yontemine 
gore vergi etkilerinin yasala§IDI§ vergi oranlar1 dikkate almarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenmi§ 
vergi ytikiimliiltikleri vergilendirilebilir ge9ici farklarm tlimti i9in hesaplamrken, indirilebilir ge9ici farklardan 
olu§an ertelenmi§ vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle soz konusu farklardan 
yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktadlf. Bahse konu varlik ve ytiktimltiltikler, ticari 
ya da mali kar/zaran etkilemeyen i~leme ili~kin ge9ici fark, ~erefiye veya diger varhk ve ytiktimltiltiklerin ilk defa 
konsolide fmansal tablolara almmasmdan (i§letme birle§meleri d1§mda) kaynaklamyorsa muhasebele§tirilmez. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik<;:e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.9 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

Kurum Kazanc1 Uzerinden Hesaplanan Vergiler ( devam1) 

Ertelenmis vergi (devamz) 

Ertelenmi~ vergi ytiktimlliltikleri, Grup'un gei;ici farkhhklann ortadan kalkmas1m kontrol edebildigi ve yakm 
gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm dti~tik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki 
yatmmlar ve i~ ortakhklarmdaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir gei;ici farklarm tlimli ii;in hesaplan1r. 
Bu tlir yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir gei;ici farklardan kaynaklanan ertelenmi~ vergi 
varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle soz konusu farklardan yararlanmanm 
kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte ilgili farklarm ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~artlanyla 
hesaplanmaktad1r. 

Ertelenmi~ vergi varhgmm kay1th degeri, her raporlama tarihi itibar1yla gozden gei;irilir. Ertelenmi~ vergi 
varhgmm kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek 
dUzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad@ ol~Ude azalt1hr. 

Ertelenmi~ vergi varhklan ve yliklimltilukleri varhklann geri;ekle~ecegi veya yliktimltiltiklerin yerine getirilecegi 
donemde gei;erli olmas1 beklenen ve bilani;o tarihi itibanyla yasalla~m1~ veya onemli oli;tide yasalla~m1~ vergi 
oranlan (vergi dlizenlemeleri) lizerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytiklimltiltiklerinin 
hesaplanmas1 sirasmda, Grup'un raporlama tarihi itibanyla varhklarmm defter degerini geri kazanmas1 ya da 
ytiktimltiltiklerini yerine getirmesi ii;in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonui;lan dikkate ahmr. 

Ertelenmi~ vergi varhklan ve yliklimlliltikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yliktimltiliiklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve ytiklimltiltiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan 
gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varhk ve ytiktimltiltiklerini netle~tirmek suretiyle odeme 
niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. 

Geri;ege uygun deger yontemi kullamlarak oli;tilen yatmm amai;h gayrimenkullere ili~kin ertelenmi~ vergi borcu 
ve ertelenmi~ vergi varhk hesaplamasmda bu varhklann defter degerinin, aksine bir varsay1m olmamas1 
durumunda, satI~ yolu ile tamamen geri kazamld1g1 varsay1hr. Yatmm amai;h gayrimenkultin ifta edilebilir olmas1 
ve yatmm amai;h gayrimenkullerden elde edilecek ekonomik faydalarm sat1~ yolundan ziyade zaman ii;inde 
tlimtiyle kullamlmas1 amac1 gtiden bir i~letme modeli 9er9evesinde elde bulundurulmas1 aksine bir varsay1md1r. 
Grup Yonetimi, Grup'un yatmm amai;h gayrimenkul portfoylinli inceleyerek, hii;bir yatmm amai;h 
gayrimenkultinlin yatmm amai;h gayrimenkullerden elde edilecek ekonomik faydalann satI~ yolundan ziyade 
zaman ii;inde tlimtiyle kullamlmas1 amac1 gtiden i~letme modeline gore elde tutulmad1gma kanaat getirmi~tir. Bu 
nedenle yonetim TMS 12'deki degi~ikliklerde belirtilen "sat1f' varsay1mmm aksi bir varsay1m1 ifade etmedigini 
belirtmi~tir. Sonui; olarak Grup, yatmm amai;h gayrimenkullerinin sat1~ kazani;lan % IO vergiye tabi olduklarmdan 
yatmm amai;h gayrimenkullerinin geri;ege uygun degeri ile vergiye esas degeri arasmdaki farktan % IO ertelenmi~ 
vergi ytikiimltiliigti hesaplanm1~t1r. 

Donem cari ve ertelenmis vergisi 

Vergi, dogrudan ozkaynaklar altmda muhasebele~tirilen bir i~lemle ilgili olmamas1 ko~uluyla, konsolide kar veya 
zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili i~lemle birlikte ozkaynaklar altmda muhasebele~tirilir. 
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PENTA TEKNOLO.Ji UR.UNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;:e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR (devam1) 

Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti (devam1) 

<;ah~anlara Saglanan Faydalar 

Kzdem tazminatlarz 

Tlirkiye'de mevcut kanunlar ve toplu i~ sozle~meleri hliklimlerine gore k1dem tazminat1, emeklilik veya i~ten 
9Ikanlma durumunda odenmektedir. Glincellenmi~ olan TMS 19 <;:alzfjanlara Saglanan Faydalar Standard1 
("TMS 19") uyannca soz konusu turdeki odemeler tammlanm1~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. 

Finansal tablolarda muhasebele~tirilen k1dem tazminat1 yliklimltilligli, tum 9ah~anlarm emeklilikleri dolay1s1yla 
ileride dogmas1 beklenen ytiklimllillik tutarlarmm net buglinkti degerine gore hesaplanm1~ ve finansal tablolara 
yans1t1lm1~tir. Hesaplanan tum aktueryal kazan9lar ve kay1plar diger kapsamh gelir altmda muhasebele~tirilmi~tir. 

Nakit Aki~ Tablosu 

Nakit ak1~ tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1~lan esas, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bi9imde 
sm1flandmlarak raporlamr. 

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

Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1~lan, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (sabit yatmmlar ve finansal yatmmlar) 
kulland1g1 ve elde ettigi nakit ak1~larm1 gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit ak1~lan, Grup 'un fmansman faaliyetlerinde kulland1g1 kaynaklan ve bu 
kaynaklarm geri odemelerini gosterir. 

Sermaye ve Temettiller 

Adi hisseler, ozsermaye olarak sm1flandmhr. Adi hisseler lizerinden dag1t1lan temettuler, temettli karanmn almd1g1 
donemde birikmi~ kardan indirilerek kaydedilir. 

Pay Ba~ma Kazan~ 

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay ba~ma kazan9, ana ortakhk payma dti~en konsolide net karm 
ilgili y1l i9inde mevcut hisselerin agtrhkh ortalama adedine bollinmesi ile tespit edilir. 

2.10 Boliimlere Gore Raporlama 

Grup, TFRS 8 Faaliyet Bollimleri Standard1'm uygulam1~ olup, Grup'un faaliyetlerine ili~kin karar almaya yetkili 
mercii tarafmdan dlizenli olarak gozden ge9irilen i9 raporlara dayanarak faaliyet bollimleri belirlemi~tir. Grup'un 
karar almaya yetkili mercisi Grup'un list dlizey yoneticileri olarak tammlanm1~t1r. 

Grup'un list dlizey yoneticileri, yonetim raporlamasmda sundugu faaliyet bollimlerinin benzer ekonomik 
ozelliklere sahip oldugunu ve bu faaliyet bollimlerinin uzun vadede benzer finansal performans gosterdigini 
dli~linmektedir. Aynca Grup, ilgili faaliyet bollimlerini; benzer liriln ve hizmet niteligine, mli~teri turil ve sm1fma, 
liriln dag1tlm ve hizmet sunumuna sahip oldugu ve bunlara ek olarak benzer yasal dlizenlemelere tabi oldugu i9in 
tek bir faaliyet bollimli olarak raporlamaktadir. 
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BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik<;:e tutarlar Tiirk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

2. KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR (devam1) 

2.11 Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsay1mlar1 

Grup'un muhasebe politikalarm1 uygularken ald1g1 kritik kararlar 

Not 2.9'da belirtilen muhasebe politikalarmm uygulanmas1 siirecinde Grup Yonetimi, fmansal tablolarda 
muhasebele§tirilen tutarlar tizerinde onemli etkisi olan a§ag1daki yorumlar1 yapmI§trr: 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlzklann Faydalz Omiirleri 

Grup maddi ve maddi olmayan duran varhklarm iizerinden Not 9 ve Not l0'da belirtilen faydah omiirleri dikkate 
alarak amortisman ay1rmaktadir. Bu omiirler, Grup yonetiminin ilgili varhklarm kullamm siirelerine ili§kin 
beklentileri iizerinden belirlenmi§tir. 

Kiralama Yiikiimliiliiklerinin Siireleri 

Grup'un TFRS 16 kapsammdaki kiralama ytiktimltiliikleri ara<; ve bina kiralama sozle~melerine ili~kindir. Ara<;lara 
ili~kin kiralama sozle~melerinin omiirleri ilgili kira sozle~mesi baz ahnarak belirlenmektedir. Binalara ili~kin 
kiralama sozle~melerinin omiirleri ise kiralama sozle~meleri ve otomatik yenilenen sozle§melerde yonetimin ilgili 
varhg1 kullanmay1 planlad1g1 slireye ili~kin en iyi tahmini baz almarak belirlenmektedir. 

Supheli Alacaklar Kars1hg1 

Grup, tahsil imkanmm kalmad1gma dair objektifbir bulgu oldugu takdirde ilgili ticari alacaklar ii;:in ~Upheli alacak 
kar§1hg1 ay1rmaktadir. Soz konusu bu kar~1hgm tutan, alacagm kay1th degeri ile tahsili mtimkiin tutar arasmdaki 
farktrr. Tahsili mtimktin tutar, teminatlardan ve gtivencelerden tahsil edilebilecek meblaglar da dahil olmak Uzere 
rum nakit ak1~lanmn, olu~an ticari alacagm orijinal etkin faiz oram esas almarak iskonto edilen degeridir. 31 Arahk 
2020 itibanyla §tipheli alacak kar§1hg1 88.936.162 TL'dir (31 Arahk 2019: 35.483.108 TL). 

K1dem Tazminatlan 

Ttirkiye'de mevcut kanunlar ve toplu i§ sozle§meleri htiktimlerine gore k1dem tazminat1, emeklilik veya i§ten 
91kanlma durumunda odenmektedir. Gtincellenmi§ olan TMS 19 <;ah~anlara Saglanan Faydalar Standard1 ("TMS 
19") uyarmca soz konusu ttirdeki odemeler tammlanm1§ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. Finansal 
tablolarda muhasebele~tirilen k1dem tazminat1 ytiktimlUltigli, rum i;:ah§anlarm emeklilikleri dolay1s1y la ileride 
dogmas1 beklenen ytiktimllillik tutarlarmm net buglinkli degerine gore hesaplanmI§ ve finansal tablolara 
yans1tllm1§tir. Hesaplanan rum aktUeryal kazan9lar ve kay1plar diger kapsamh gelir tablosuna yans1tilm1§tlr. 

Stok Deger Diisiikliigii Kars1hg1 

Stoklarm net ger9ekle§ebilir degeri maliyetinin altma dli§ttigtinde, stoklar net geri;:ekle~ebilir degerine indirgenir 
ve deger dti~tikltiglinlin olu~tugu yilda kar veya zarar tablosuna gider olarak yans1t1hr. Grup Yonetimi'nin 
tahminlerine dayanan hesaplamalara gore stoklarm net geri;:ekle~ebilir degeri maliyetinin altma dti~tUgli i9in 
stoklann bir k1smma kar§thk aynlarak net geri;:ekle§ebilir degerine indirgenmi~tir. 31 Arahk 2020 itibar1yla stok 
deger dti§tikltigti kar§1hg1 16.880.985 TL'dir (31 Arahk 2019: 18.303.699 TL). 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

3. NAKiT AKI~ T ABLOSUNA iLi~KiN A<;IKLAMALAR 

31 Arahk 31 Araltk. 

2020 2019 

Bankalar 108.172.640 51.047.691 

Vadesiz mevduatlar 104.114.007 48.956.939 

Vadeli mevduatlar 4.058.633 2.090.752 

Kredi kart1 alacaklan 2.730.637 1.370.796 

110.903.277 52.418.487 

31 Arahk 2020 tarihi itibanyla kredi kart1 alacaklarmm vadesi ortalama 1 gtindur (31 Araltk. 2019: 1 gun). 

Grup, bankalarda tutulan bloke mevduatlan (31 Arallk 2020: 7 .340.500 TL, 31 Arahk 2019: yoktur) nakit ve nakit 
benzeri varhklardan 9Ikartarak, konsolide finansal durum tablosunda Finansal Yatmmlar (Kullamm1 K1s1th Banka 
Bakiyeleri) hesabmda takip etmektedir. 

31 Arahk 

Para birimi Vade FaizOram 2020 

TL 4 Ocak.2021 17,90% - 19,00% 4.058.633 

4.058.633 

31 Arahk 

Para birimi Vade FaizOram 2019 

TL 2 Ocak2020 %9,35 2.090.752 

2.090.752 

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteligi ve duzeyine ili~kin a91klamalar Not 25'te a91klanm1~t1r. 

4. iLiSKiLi T ARAF A<;IKLAMALARI 

Sirk.et ile Sirket'in ili~kili tarafi olan bagh ortakhklar1 arasmda ger9ekle~en i~lemler konsolidasyon s1rasmda 
elimine edildiginden, bu notta a9Iklanmam1~t1r. 

ili~kili taraflardan olan ticari alacaklar agirhkh ticari sati~ i~lemlerinden; ticari olmayan alacaklar ise finansal 
alacaklardan kaynaklanmaktad1r. Ticari alacaklarm yakla~Ik. vadeleri 2 aydir. Ticari alacaklar dogas1 geregi 
teminats1zd1r ve faiz i~letilmemektedir. Ticari olmayan alacaklara ise ayhk adat oranlanndan faiz i~letilmektedir. 
2020 y1lmda ortalama adat oram Turk Liras1 cinsinden ticari olmayan alacaklar i9in %11,06 ve USD cinsinden 
olanlar i9in ise %4,94 olarak ger9ekle~mi~tir (2019: %22,99 ve %6,41 ). 

ili~kili taraflara olan ticari bor9lar agirhkh mal ve hizmet ahmlarmdan dogmaktadir ve yakla~1k vadeleri 2 ayd1r. 
ili~kili taraflara ticari olmayan bor9lar ise k1sa vadeli fmansal nitelikli bor9lar ile sendikasyon sozle~mesi 
kapsammda devredilen bank.a kredilerinin kar~1hg1 olan uzun vadeli fmansal bor9lard1r. Faiz oranlan sendikasyon 
boyunca sabit olup, Turk Liras1 cinsinden ticari olmayan bor9lar i9in %8,00 ve USD cinsinden olanlar i9in ise 
%6,80'dir (2019: %20 ve %6,80). 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~ tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

iLi~KiLi TARAF A<;IKLAMALARI (devam1) 

Grup ile diger ili§kili taraflar arasmdaki i§lemlerin detay Ian a§ag1da a91klanm1§tir. 

a) Ticari ve ticari olmayan alacaklann ve bor<;lann 31 Aralik 2020 ve 31 Arahk 2019 tarihleri itibanyla ayrmt1s1 
a§ag1daki gibidir: 

31 Arahk 2020 

Alacaklar Bo!:_£1ar 

K1sa vadeli K1sa vadeli Uzun vadeli 

ili§kili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Ticari olmayan 

Yild12 Holding A.S. (*) 220.318.244 103.909 790.805.439 

Bizim Toptan Sat~ Magaz.alan A .s. (* *) 8.839.722 128.330 

Future Teknoloji Ticaret A.S. (* *) 583.012 9.390 

SokMarketlerTic.A~. (**) 824.959 375.368 

Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.S. (* *) 566.864 284.123 

~ah1s Ortaklar(***) 11.133.079 

Diger(**) 845.782 263.804 

11.660.340 220.318.244 1.164.923 11.133.079 790.805.439 

31 Arahk2019 

Alacaklar Bor£lar 

K1sa vadeli KISa vadeli Uzun vadeli 

ili§kili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Ticari olmayan 

Ytld12 Holding A .s. (*) 162.788.811 7.331.246 608.850.232 

Most Teknoloji <;oziimleri A.S. (**) 1.756.993 287.355 

Sok Marketler Tic.A.S. (* *) 264.661 

BizimToptan Sat1~ Magaz.alanA.S. (**) 126.888 8.560 

Ulker Biskiivi San. A.~.(**) 110.984 

Diger(**) 426.952 28.052 

2.686.479 162.788.811 323.967 7.331.246 608.850.232 

(*) Ana ortagm ortag1 
(**) Y1ld1z Holding'in ili§kili kurulu§landir. 
(***) Sah1s Ortaklar: Mustafa Ergiin, Miirsel Oz<;elik, Sinan Gii<;lii, Biilent Koray Aksoy 

Sirket'in 2017 y1h ve oncesinden gelen Bimeks Bilgi i§lem ve DI§ Ticaret A.S.("Bimeks")' den olan ticari 
alacaklan, Bimeks firmasmm odeme zorluguna dii§mesi sonucu §tipheli hale gelmi§ ve 2017 y1hnda imzalanan bir 
temlik anla§mas1 ile Sirket'in §ah1s ortaklar1 Mustafa Ergtin, Btilent Koray Aksoy, Sinan Gti<;lti ve Mtirsel Oz<;elik 
ile ismet Ambalaj Yatmmlar1 A.S. ('ismet Ambalaj')'ye temlik edilmi§tir. 2020 y1hnda dtizenlenen yeni birtemlik 
anla§mas1 ile bu alacaklar $irket' e devredilmi§ ve ilgili alacaklar i<;in §tipheli alacak kar§1hg1 aynlarak gider 
yazilm1§tir (Not 19). Bu alacaklar ile ilgili hali hazirda devam eden davalar Sirket tarafmdan devrahnmI§, daha 
evvel <lava a<;Ilmam1§ k1sm1 i<;in ise $irket tarafmdan icra takibi ba§lat1lm1§tir. $irket bu alacaklann devrinden 
dogan bor<;larmm ismet Ambalaj'a olan k1smmm tamamm1 2020 y1h i<;inde odemi§, §ah1s ortaklara olan bor<;lann 
ise 11.133.079 TL tutanndaki k1sm1 31 Arahk 2020 itibanyla hentiz odenmemi§ ve finansal durum tablosunda 
ili§kili taraflara diger bor<;lar hesabma kaydedilmi§tir. $irket' in benzer §ekilde temlik edilmi§ ba§ka herhangi bir 
alacag1 bulunmamaktadir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

iLi~KiLi TARAF A<;IKLAMALARI (devam1) 

b) ili~kili taraflarla i~lemlerin detay1 2020 ve 2019 y1llan i9in a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak - 31 Arahk 2020 

ili~kili taraflarla olan ~lemler SatI~lar Alnnlar FaizG:liri FaizGideri 

YtldIZHolding A.S. (*) 2.370.882 6.291 .531 21.225.460 53.678.822 

Bizim Toptan Sat1~ Maga?lllan A.S. (* *) 2.655.918 222.992 

Ufuk Yatmm Yonetim Ve Gayrimenkul A .s. (* *) 5.849 2.594.426 

Sok Marketler Tic.A.S. (* *) 1.183.325 400.276 

Azmilsebat <;elik Sanayi Ve Tic.A.S. (**) 1.419.020 13.383 

Horizon Hizh Tilketim Ur. Paz. A.S. (**) 939.642 

Most Teknoloji <;ozlimleri A.S. (**) 680.179 818.975 

Future Teknoloji Ticaret A.S. (**) 772.855 6.866 

Diger (**) 3.600.799 375.044 

13.628.469 10.723.493 21.225.460 53.678.822 

1 Ocak-31 Arahk 2019 
ili~kili taraflarla olan i~lemler SatI~lar Ahmlar FaizG:liri FaizGideri 

YildIZHolding A.S. (*) 411.463 9.944.836 21.212.131 39.931.480 

Most Teknoloji <;ozlimleri A.S. (**) 2.504.727 398.894 

Sok Marketler Tic.A.S. (* *) 1.476.411 495.820 

Bizim Toptan Sat1~ Magazalan A.S. (**) 1.003.057 17.938 

Ufuk Yatmm Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. (**) 71.810 2.180.797 

Diger (**) 3.482.734 170.763 

8.950.202 13.209.049 21.212.131 39.931.480 

(*) Ana ortagm ortag1. Y1ld1z Holding'den ahmlar btiytik oranda hizmet ahmlanndan olu~maktadtr. 
(**) Y1ld1z Holding'in ili~kili kurulu~landtr. Ufuk Yatmm Yonetim ve Gayrimenkul A.S. ile ilgili ahmlar kira 
odemelerini i9ermektedir. Listedeki diger ili~kili taraflarla olan sat1~ ve ahmlar btiylik oranda mal ahm
satimlarmdan olu~maktadtr. 

Ost dtizey yoneticilere saglanan faydalar: 

Sirket, list dtizey yonetim kadrosu genel mtidtir ve direktorlerden olu~maktadtr. Ost dtizey yoneticilere saglanan 
faydalar ise licret ve prim gibi faydalar1 i9ermektedir. Donem i9erisinde list dtizey yoneticilere saglanan faydalar 
a~ag1daki gibidir: 

Ocretler ve diger las a vadeli faydalar 

36 

I Ocak-

31 Araltk 2020 

3.905.032 

3.905.032 

I Ocak-

31 Araltk 2019 

3.612.415 

3.612.415 



---------

----, 

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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

5. TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR 

a) Ticari Alacaklar 

Bilarn;o tarihi itibar1yla Grup'un ticari alacaklarmm detay1 a~ag1daki gibidir: 

K1sa vadeli ticari alacaklar 

Ticari alacaklar 

<;ek ve senetler 

ili~kili taraflardan ticari alacaklar (Not 4) 

Gelir tahakkuklan 

Stipheli ticari alacaklar 

~iipheli ticari alacaklar kar~1hg1 (-) 

Ticari alacaklann ortalama vadesi 76 giindiir (2019: 81 giin). 

31 Arahk 

2020 

869.243.930 

95.347.303 

11.660.340 

1.545.109 

88.936.162 

(88.936.162) 

977. 796.682 

31 Aralik 

2019 

624.153.352 

71.594.706 

2.686.479 

2.295.911 

35.483.108 

(35.483.108) 

700.730.448 

Ticari alacaklar ic;in aynlan ~iipheli alacak kar~1hg1, gec;mi~ tahsil edilememe tecriibesine dayan1larak 
belirlenmi~tir. Grup'un ~iipheli ticari alacaklar kar~1hgma ili~kin hareket tablosu a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

~ueheli ticari alacak kar§1hg1 hareketleri 31 A rahk 2020 31 Aralik 2019 

Ac;1h~ bakiyesi, 1 Ocak 35.483.108 27.157.618 

Tek seferlik giderler (*) 56.560.149 

Don em gideri (Not 19) 959.350 9.516.466 

Tahsilatlar (Not 19) (1.130.566) (2.273.301) 

<;evrim farklan (2.935.879) 1.082.325 

Kapam~ bakiyesi, 31 Aralik 88.936.162 35.483.108 

(*) 56,6 milyon TL tutarmdaki "Tek Seferlik Giderler", 2017 y1h ve oncesinden gelen ve detayma Not 4.a'da yer 
verilen, tahsili ~iipheli hale gelen Bimeks'ten olan ticari alacaklardan kaynaklanmaktad1r. 

Ticari alacaklardaki risklerin niteligi ve diizeyine ili~kin ac;Iklamalar Not 25'te verilmi~tir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR (devam1) 

b) Ticari Bor9lar 

Bilan90 tarihi itibar1yla Grup'un ticari bor9lar1mn detay1 a~ag1daki gibidir: 

K1sa vadeli ticari bon;lar 

Ticari bon;lar 

ili~kili taraflara ticari bor9lar (Not 4) 

Gider tahakkuklan (*) 

31 Arallk 

2020 

536.807.843 

1.164.923 

90.699.430 

628.672.196 

31 Arallk 

2019 

328.813.914 

323.967 

18.801.684 

347.939.565 

(*) Grup'un tedarik9ilerinin operasyonel faaliyetleri ve tercihleri 9er9evesinde Grup'a veya Grup'un mli~terilerine 
kulland1racag1 fiyat koruma, pazarlama destegi vb. maliyet tahakkuklanndan olu~maktadlf. 

Ticari bor9larm ortalama odeme stiresi 42 gtindtir (2019: 35 gtin). Ticari bor9lardaki risklerin niteligi ve dlizeyine 
ili~kin a91klamalar Not 25'te verilmi~tir. 

6. DiGER ALACAK VE BOR<;LAR 

a) Diger Alacaklar 

K1sa vadeli diger alacaklar 

ili~kili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 4) 

Dig er 9e~ itli alacaklar ( *) 

31 Arallk 

2020 

220.318.244 

2.440.415 

222. 758.659 

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

b) Diger Bor9lar 

K1sa Vadeli Diger Bor9lar 

ili~kili taraflara ticari olmayan bor9lar (Not 4) 

Diger 9e~ itli bor9lar 

Ortaklara bor9lar (Not 4) 

Uzun Vadeli Diger Bor9lar 

ili~kili taraflara ticari olmayan bor9lar (Not 4) 

31 Arahk 
2020 

118.733 

11.133.079 

11.251.812 

31 Arallk 

2020 

790.805.439 

790.805.439 

31 Arallk 

2019 

162.788.811 

594.465 

163.383.276 

31 Arahk 
2019 

7.331.246 

75.322 

7.406.568 

31 Arallk 

2019 

608.850.232 

608.850.232 

ili~kili taraflara ticari olmayan bor9lann hareket tablosu Not 24'te, vade kmmlan Not 26'da verilmi~tir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

STOKLAR 

31 Aralik 31 Aralik 

2020 2019 

ilk madde ve malzeme 4.429.772 5.524.980 

Mamliller 200.609 403.904 

Ticari mallar 357.130.945 260.766.387 

Konsinye mallar 19.570.243 18.931.904 

Diger stoklar 220.061 841.804 

Stok deger di.i~i.ikli.igi.i kar~1hg1 (-) (16.880.985) (18.303.699) 

364.670.645 268.165 .280 

I Ocak- 1 Ocak-

Stok deger di.i~i.ikli.igi.i kar~1hg1 hareketleri 31 A ralik 2020 31 Arahk2019 

Ap~ bakiyesi (18.303.699) (22.859.873) 

Donem gideri / kar~Ilik iptali, net 5.478.389 7.167.903 

<;evrim farklan (4.055.675) (2.611.729) 

Kap an~ bakiyes i (16.880.985) (18.303.699) 

PESiN ODENMiS GiDERLER VE MUSTERi SOZLESMELERiNDEN DOGAN YUKUMLULUKLER 

K1sa Vadeli Pe~in Odenmi~ Giderler 

Stok ahm1 i9in verilen sipari~ avanslan 

Gelecek ay Iara ait giderler 

Mi.i~teri Sozle~melerinden Dogan Yi.iki.imli.ili.ikler 

Gelecek aylara ait gelirler (*) 

Ciro prim kar~ 1hg1 (* *) 

31 Aralik 

2020 

184 

2.241.642 

2.241.826 

31 Aralik 

2020 

21.983.498 

3.951.097 

25.934.595 

31 Aralik 

2019 

83.662 

1.806.231 

1.889.893 

31 Aralik 

2019 

49.399.689 

1.860.649 

51.260.338 

(*) Gelecek aylara ait gelirler, cari donemde sat1~1 yap1larak faturalandmhp, heniiz sevkiyat1 tamamlanmam1~ 
iiriinlere ili~kin gelirlerden olu~maktadir. 31 Arallk 2019 tarihi itibanyla ertelenen gelirlerin tamam1 2020 y1h 
i9inde hasilat olarak kayda ahnm1~t1r. 

(**) Ciro prim kar~1hklar1, Grup'un mii~terilerine yaptlg1 satI~lar1 art1rmak amac1yla yapacag1 tahmini 
maliyetlerden olu~maktad1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

9. MAD Di DURAN V ARLIKLAR 

Maliyet Degeri 
1 Ocak: 2020 itibanyla a91h~ bak:iyesi 
Yabanc1 para 9evrim farklan 
Ahmlar 

(:Ik1~lar 
31 Aralik 2020 itibanyla kapam~ bak:iyesi 

Birikmis Amortismanlar 
1 Ocak: 2020 itibar1yla a91h~ bakiyesi 
Yabanc1 para 9evrim farklan 
Donem gideri 
<;Ik1~lar 
31 Aralik 2020 it ibar1y la kap am~ bak:iy es i 

31 Aralik 2020 itibar1yla net defter degeri 

Tesis, makine 
ve cihazlar 

716.869 
168.989 
395.161 

1.281.019 

(592.500) 
(143.172) 

(74.022) 

(809.694) 

471.325 

T~1tlar Demirb~lar 

562.457 17.791.050 
132.589 4.183.099 

- 2.601.004 
(54.026) 

695.046 24.521.127 

(364.002) (14.851.924) 
(91.817) (3 .546.188) 

(127.080) ( 1.231.930) 
49.231 

(582.899) (19.580.811) 

112.147 4.940.316 

) ) ) ) ) 

Ozel 
maliyetler Toplam 

25.354.840 44.425.216 
5.976.968 10.461.645 

310.613 3.306.778 
(54.026) 

31.642.421 58.139.613 

(22.676.454) (38.484.880) 
(5.379.849) (9.161.026) 

(724.443) (2.157.475) 

- 49.231 
(28.780.746) (49.754.150) 

2.861.675 8.385.463 

Amortisman giderlerinin tamam1 gen el yonetim giderlerine dahil edilmi~tir ( I Ocak - 31 Arahk 2019: Tamam1 gen el yonetim giderine dahil edilmi~tir). 

Grup'un sahip olmu~ oldugu maddi duran varhklar iizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadtr (31 Arahk 2019: Bulunmamaktadtr). 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

9. MADDi DURAN V ARLIKLAR (devam1) 

Maliyet Degeri 
1 0 cak 20 1 9 it ibany la a91h~ bakiy es i 
Yabanc1 para 9evrim farklan 
Ahmlar 

C:::Ik1~lar 
31 Arahk 2019 itibanyla kapam~ bakiyesi 

Birikmis Amortismanlar 
I Ocak 2019 itibanyla a91h~ bakiyesi 
Yabanc1 para 9evrim farklar1 
Donem gideri 

C:::Ik1~lar 
3 I Arahk 2019 it ibany la kap am~ bakiy es i 

3 I Arahk 2019 itibany la net defter degeri 

Tes is, ma.kine ve cihazlar 

Ta~1tlar 

Demirba~ lar 

Oz.el maliyetler 

Tesis, makine 
ve cihazlar 

618.192 
79.822 
18.855 

716.869 

(491.400) 
(65.156) 
(35.944) 

(592.10_0} 

124.369 

Ekonomik omilrleri 

3-10 yd 

5 ytl 

3-15 yd 

2-15 y1l 

T~1tlar Dernirb~lar 

498.137 15.412.337 
64.320 1.984.143 

478.655 
(84.085) 

562.457 17.791.050 

(226.991) (12.110.304) 
(34.186) (1.611.384) 

(102.825) (1.198.642) 
68.406 

(364.002) (14.851.924) 

198.455 2.939.126 
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) ) ) ) ) ) 

Ozel 
maliyetler Toplam 

22.121.242 38.649.908 
2.856.348 4.984.633 

377.250 874.760 
(84.085) 

25.354.840 44.425.216 

(19.513.894) (32.342.589) 
(2.548. 794) (4.259.520) 

(613.766) ( 1.951.177) 
68.406 

(22.676.454) (38.484.880) 

2.678.386 5.940.336 
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PENTA TEKNOLOJi: URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~ tutarlar Tiirk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

1 O. KULLANIM HAKKI V ARLIKLARI 

Maliyet Degeri 
1 Ocak 2020 itibany la a91hs bakiyesi 
Yabanc1 para 9evrim farklar1 
ilaveler 
31 Arahk 2020 itibar1ylakapan1s bakiyesi 

Birikmis itfa Paylan 
1 Ocak 2020 itibar1yla a91hs bakiyesi 
Yabanc1 para <;evrim farklar1 
Donem gideri 
31 Arahk 2020 itibar1yla kapan1s bakiyesi 

31 Arahk 2020 itibar1y la net defter degeri 

Maliyet Degeri 
1 Ocak 2019 itibar1yla a91hs bakiyesi 
Yabanc1 para 9evrim farklar1 
Muhasebe politikalarmdaki degi~ikligin etkisi 
31 Arahk 2019 itibar1yla kapan1s bakiyesi 

Birikmis itfa Paylari 
1 Ocak 2019 itibar1yla a91h~ bakiyesi 
Yabanc1 para 9evrim farklar1 
Donem gideri 
31 Arahk 2019 itibar1ylakapan1s bakiyesi 

31 Arahk 2019 itibar1y la net defter degeri 

Binalar 

Ta~1tlar 

42 

Tas1tlar 

1.777.611 
419.041 

2.833.697 
5.030.349 

( 1.234.973) 
(340.625) 

(l.046.612) 
(2.622.210) 

2.408.139 

Tas1tlar 

197.264 
1.580.347 
1.777.611 

(55.925) 
(1.179.048) 
(1.234.973) 

542.638 

Ekonomik omiirleri 

l-4ytl 

l-3ytl 

Binalar Toplam 

9.962.054 11.739.665 
2.348.383 2.767.424 

7.833.238 10.666.935 

20.143.675 25.174.024 

(2.708.940) (3.943.913) 
(828.390) (l.169.015) 

(4.013.129) (5.059.741) 
(7.550.459) (10.172.669) 

12.593.216 15.001.355 

Binalar Toplam 

1.105.514 1.302.778 
8.856.540 10.436.887 
9.962.054 11.739.665 

(122.673) (178.598) 

( 2 .5 86 .26 7) _ ____,_( 3_._7 6_5_.3_1;_;;_5~) 
(2.708.940) (3.943.913) 

7.253.114 7.795.752 
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PENTA TEKNOLO.Ji: URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikce tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

MADDi OLMAY AN DURAN V ARLIKLAR 

Diger rnaddi 

Maliyet Degeri Haklar ve lisanslar olrnayan varhklar Toplam 

1 Ocak 2020 itibanyla a91h~ bakiyesi 1.646.920 11.702.897 13.349.817 

Yabanc1 para 9evrim farklan 388.233 2.758.758 3.146.991 

Alrrnlar 73.097 664.366 737.463 

31 Arahk 2020 itibanyla kapam~ bakiyesi 2.108.250 15.126.021 17.234.271 

Birikmi~ itfa Paylari 

1 Ocak 2020 itibanyla a91h~ bakiyesi ( 1.375.598) (9.404.001) (10.779.599) 

Yabanc1 para 9evrim farklan (329.701) (2.278.341) (2.608.042) 

Don em gideri (114.730) (1.300.513) (1.415.243) 

31 Arahk 2020 itibanyla kapam~ bakiyesi (1.820.029) (12.982.855) (14.802.884) 

31 Arallk 2020 itibany la net defter degeri 288.221 2.143.166 2.431.387 

Digermaddi 

Maliyet Degeri Haklar v e lis ans lar olmayan varhklar Toplam 

1 Ocak 2019 itibanyla a91h~ bakiyesi 1.458.584 9.919.734 11.378.318 

Yabanc1 para 9evrim farklan 188.336 1.280.860 1.469.196 

Alrrnlar 502.303 502.303 

31 Ara1Ik2019itibanylakapam~ bakiyesi 1.646.920 11.702.897 13.349.817 

Birikmi~ itfa Paylari 

1 Ocak 2019 itibanyla a91h~ bakiyesi (1 .075.692) (7.223.220) (8.298.912) 

Yabanc1 para 9evrim farklan (146.188) (989.199) (1.135.387) 

Don em gideri (153.718) (l.191.582) (1.345.300) 

31 Arahk 2019 itibanyla kapam~ bakiyesi (1.375.598) (9.404.001) (10.779.599) 

31 Aralik 2019 itibanyla net defter degeri 271.322 2.298.896 2.570.218 

itfa giderlerinin tamam1 genel yonetim giderlerine dahil edilmi~tir (1 Ocak - 31 Arahk 2019: Tamam1 genel 
yonetim giderine dahil edilmi~tir). 

Maddi olmayan duran varhklar i<;in kullamlan itfa siireleri a~ag1daki gibidir: 

Haklar ve lisanslar 

Diger maddi olmayan duran varhklar 
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Ekonornik omilrleri 

3-15 yII 

3-15 yII 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi$KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

~EREFiYE 

Grup, 18 Haziran 2015 tarihinde Say1sal Grafik Ticaret A.$. 'nin nominal degeri 100.000 Turk Liras1 olan (toplam 
sermayesinin %100'tinti olu~turan) 4.000 adet hissesini 11.890.667 Turk Liras1 bedel kar~1hg1 satm alm1~tir. 
Say1sal'm TUrk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 ve ilgili maddeleri 
9en;evesinde 18 Haziran 2015 tarihli finansal tablolan esas almarak satm ahnmasma, 30 Temmuz 2015 tarihi 
itibanyla birle~tirilmesine, bu 9en;evede birle~menin Say1sal'm biitiln aktif ve pasifinin kill halinde Sirket 
tarafmdan devralmmas1 suretiyle Sirket biinyesinde ger<;ekle~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 a91kland1g1 iizere, nakit iireten birimler ile ili~kili ~erefiyeyi y1lda bir kez deger 
dii~iikliigii testi i9in degerlendirmektedir. Say1sal 'm satm almmasmdan olu~an nakit iireten birimleri ile 
ili~kilendirilen ~erefiye tutarlannm deger dii~iikliigii tespiti 9ah~masmda indirgenmi~ nakit ak1~ yontemi 
kullamlm1~trr. indirgenmi~ nakit ak1~ 9ah~masmda ilgili ~irket yonetimleri tarafmdan 5 y1lhk i~ plan1 hawlanm1~ 
olup, degerlemede %10 iskonto oram ve %1 bUyiime oran1 kullamlm1~trr (2019: %16,6 iskonto oran1 ve %1 
biiyiime). Nakit iireten birimler bazmda ger9ekle~tirilen deger dii~iikliigii testleri sonucunda 31 Arahk 2020 tarihi 
itibanyla ~irketin nakit iireten birimleri ile ili~kilendirilen ~erefiye tutarlarmda herhangi bir deger dii~iikliigii tespit 
edilmemi~tir (31 Arahk 2019: Bulunmamaktadrr). 

Maliyet degeri 

Donem ba~1 maliyet degeri 

Cevrim farkI 

Kapam~ degeri 
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1 Ocak-

31 Araltk 2020 

11.497.804 

2.710.409 

14.208.213 

1 Ocak-

31 Araltk 2019 

10.182.956 

1.314.848 

11.497.804 



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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmediki;;e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

13. T AAHHUTLER 

Teminat-Rehin-ipotekJer ("TRi") 

31 Arahk 2020 ve 31 Arahk 2019 tarihleri itibany la Grup 'un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ili~kin tablolan 
a~ag1daki gibidir: 

31 Aralik 2020 TLkar~1hg1 ABDDolan TL Avro 
A. Kendi Tiizel Ki~iligi Adma Venni~ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 443.683.683 59.005.443 9.653.443 100.000 
B. Tam Konsolidasyon Kapsamma Dahil Eclilen 
Ortakhklar Lehine Venni~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
C. Olagan Ticari Faaliyetlerinin Yilriitiilmesi 
Amac1yla Diger 3. Ki~ilerin Borcunu Temin 
Amac1y la Venni~ Oldugu TRi'lerin Top lam Tutan 

-Teminat 
D. Diger Verilen TRi'lerin Top lam Tutan 

i. Ana Ortak Lehine Venni~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
ii. B ve C Maddeleri Kapsamma Girmeyen 
Diger Grup Sirketleri Lehine Vermi~ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 752.641.658 49.678.155 387.979.161 
iii. C Maddesi Kapsamma Girmeyen 3. Ki~iler 
Lehine Venni~ Oldugu TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 

Toplam 1.196.325.341 108.683.598 397.632.604 100.000 

Grup'un vermi~ oldugu diger TRi'Ierin Grup ozkaynaklanna oram 31 Aralik 2020 itibanyla %357'dir (31 Aralik 
2019: %424). ' 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

TAAHHUTLER (devam1) 

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

31 AralI.k 20 I 9 TLkar~1hg1 ABDDolan TL Avro 

A. Kendi Tilz.el Ki~iligi Adma Verrni~ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 259.433.252 42.105.443 8.653.443 100.000 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamma Dahil Eclilen 
OrtaklI.klar Lehine Ve~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
C. Olagan Ticari Faaliyetlerinin Yilriitillmesi 
Amac1yla Diger 3. Ki~ilerin Borcunu Temin 
Amac1yla Verrni~ Oldugu TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 
D. Diger Verilen TRi'lerin Toplam Tutan 

i. Ana Ortak Lehine Vermi~ Oldugu TRi'lerin 
Toplam Tutan 

-Teminat 
ii. B ve C Maddeleri Kapsamma Girmeyen 
Diger Grup Sirketleri Lehine Verrni~ Oldugu 
TRi'lerin Toplam Tutan 

-Teminat 683.077.337 49.678.155 387.979.161 
iii. C Maddesi Kapsamma Girmeyen 3. Ki~iler 
Lehine Vermi~ Oldugu TRi'Ierin Toplam Tutan 

-Teminat 

Toplam 942.510.589 91.783.598 396.632.604 100.000 

8 Haziran 2018 tarihinde muhtelifTiirk bankalan ile imzalanan sendikasyon kredisi sozle§mesi ile Y1ld1z Holding 
A.S., kendi biinyesindeki ve grup §irketlerine ait olan k1sa vadeli banka kredilerinin biiylik bir boliimiinii Ytld1z 
Holding A.S. 9at1s1 altmda birle§tirmi§tir. Bu 9er9evede Sirket'in dogrudan bankalara kar§I yiikiimlii oldugu kredi 
bor9lan Y1ld1z Holding A.S. seviyesine ta~mmI§ ve 8 Haziran 2018 tarihi itibanyla Y1ld1z Holding A.S.'ye bor9 
olarak takip edilmeye ba§lanm1~t1r. 

Sirketin 8 Haziran 2018 tarihi itibanyla toplam 399,7 milyon Tiirk Liras1 tutanndaki nakit, 206,4 milyon Tlirk 
Liras1 tutarmdaki gayrinakdi banka kredileri, sendikasyon ile birlikte Ytld1z Holding A.S. seviyesine 91kart1lm1~t1r. 
Sendikasyon kredisi dolay1s1yla Sirket'in toplam bor9 yiikiinde herhangi bir art1~ olmam1§ttr. Sirket kendisine 
ili§kin bankalara olan mevcut toplam banka kredi risk tutan ile smirh olmak lizere, kredi kullamm tarihi itibanyla 
Yild1z Holding A.S.'ye garantor olmu~tur. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

14. CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 

31 Aralik 31 Aralik 

·-"' Cahsanlara saglanan faydalar kapsammda borclar: 2020 2019 

... ~'·" 
Personele odenecek iicretler 1.584.146 1.354.437 

Odenecek sosyal giivenlik primleri 742.264 631.544 

2.326.410 1.985.981 

Cahsanlara saglanan faydalara iliskin k1sa vadeli 31 Aralik 31 Aralik 

---.._ kars1hklar 2020 2019 

ikramiye kar~ diklan 5.126.591 3.513.052 

Kullamlrnay an izin ka~ 1hg1 1.284.096 1.192.442 

6.410.687 4.705.494 

,.-<-,_ 

1 Ocak- 1 Ocak-

ikramiye kars1hgmm hareket tablosu 31 Aralik 2020 31 Ara1Ik2019 

1 Ocak itibanyla ka~1hk 3.513.052 3.469.232 

Odenen ikramiyeler (3.513.052) (3.469.232) 

Donem i9inde aynlan ka~Ilik 4.895.072 3.353.965 - <;evrim farki 231.519 159.087 

31 Aralik itibany la kar~ llik 5.126.591 3.513.052 

1 Ocak- 1 Ocak-

izin kars1hgmm hareket tablosu 31 Aralik 2020 31 Aralik 2019 

1 Ocak itibanyla ka~Ilik 1.192.442 984.756 
-~. Odenen izinler (110.118) (70.120) 

Donem i9inde (iptal edilen) / aynlan kar~Ilik (70.770) 147.003 

<;evrim farki 272.542 130.803 
., .......... 

31 Aralik itibany la kar~ llik 1.284.096 1.192.442 
,., ............. 

47 



~ 

.~, 

?"'-

_,,-.,, 

,,,-,, 

PENTA TEKNOLO.Ji URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmediki;:e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

14. <;ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR (devam1) 

K1dem tazminat1 kars1hg1: 

Grup, Tilrk i~ Kanunu 'na gore, en az bir y1lhk hizmeti tamamlayarak 25 y1lhk 9ah~ma hayat1 ardmdan emekliye aynlan 
(kadmlar i9in 58, erkekler i9in 60 ya~), i~ ili~kisi kesilen, askerlik hizmetleri i9in 9agnlan veya vefat eden her 9ah~anma 
k1dem tazminat1 odemek mecburiyetindedir. 

31 Aralik 2020 tarihi itibar1yla odenecek k1dem tazminat1, ayhk 7.117,17 TL (2019: 6.379,86 TL) tavanma tabidir. 

K1dem tazminat1 yiiktimliiliigii yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir. K1dem tazminat1 kar~1hg1, Sirket' in, 
9ah~anlann emekli olmasmdan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yiiktimliiliik tutarmm bugiinkii degerinin tahmin 
edilmesi yoluyla hesaplanmaktadrr. TMS 19 <;alz$anlara Saglanan Faydalar, bir ~irketin yiikiimliiliiklerinin, 
tan1mlanm1~ fayda planlar1 kapsammda aktiietyal degerleme yontemleri kullan1larak geli~tirilmesini ongoriir. Bu 
dogrultuda, toplam yiikiimliiliiklerin hesaplanmasmda kullan1lan aktiietyal varsay1mlar a~ag1da belirtilmi~tir: 

Ana varsay1m, her hizmet y1h i9in olan azami yiikiimliiliik tutarmm enflasyona paralel olarak artacak olmas1drr. 
Dolay1s1yla, uygulanan iskonto oran1, gelecek enflasyon etkilerinin diizeltilmesinden sonraki beklenen reel oran1 ifade 
eder. Bu nedenle, 31 Arallk 2020 tarihi itibar1yla, ekli fmansal tablolarda kar~1hklar, gelecege ili§kin, 9ah§anlarm 
emekliliginden kaynaklanacak muhtemel yiiktimliiliigunun bugtinkti degeri tahmin edilerek hesaplanrr. ilgili raporlama 
tarihlerindeki kar~1liklar, y1llik %9,03 enflasyon ve %13,23 iskonto oran1 varsay1mlarma gore yakla~Ik %3,85 olarak 
elde edilen reel iskonto oran1 kullan1lmak suretiyle hesaplanm1~trr (31 Aralik 2019: %4,00). istege bagh i~ten aynlma 
oranlar1 da 0-15 y1l 9ah~anlar i9in %5,19, 16 ve iizeri y1l 9ah~anlar i9in %0 olarak dikkate ahmm~trr. Grup'un k1dem 
tazminat1 kar~1hgmm hesaplanmasmda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ge9erli olan 7.638,96 TL tavan tutan dikkate 
almm1~trr (1 Ocak 2019: 6.730,15 TL). 

K1dem tazminat1 yiiktimliiliigii hesaplamasmda kullan1lan onemli tahminler iskonto oram ve istege bagh i~ten aynlma 
olas1hg1drr. 

• 

• 

iskonto oranmm %1 yiiksek (dii~iik) almmas1 durumunda, k1dem tazminatI yiikiimliiliigii 1.049.176 TL daha az 
(fazla) olacaktrr. 

Diger varsay1mlar aym brrak1larak, i~ten kendi istegi ile aynlma olas1hg1 %1 daha dii~iik (yiiksek) ahnmas1 
durumunda, k1dem tazminatI yiikiimliiliigii 49.501 TL daha fazla (az) olacaktrr. 

1 Ocak- 1 Ocak-

Kidem tazminati karsd121mn hareket tablos u 31 Aralik 2020 31 Aralik 2019 

1 Ocak itibanyla kar~Ilik 7.822.778 5.427.876 

Hizmet maliyeti 2.617.766 2.319.233 

F aiz maliy eti 302.171 216.994 

Odenen .kJ.dem tazminatlan (1.108.870) ( 1.009.088) 

Aktiletyel kay1p / (kazan9) (79.711) (869.945) 

<;evrim farkI (10.383) 1.737.708 

31 Aralik itibanyla ka~Ilik 9.543.751 7.822.778 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik<;:e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

DiGER V ARLIKLAR VE YUKUMLULUKLER 

31 Arahk 31 Aralik 

Diger Donen Varhklar 2020 2019 

DigerKDV 746.830 

Diger 149.621 77.169 

896.451 77.169 

31 Aralik 31 Aralik 

Diger Kls a Vadeli Yilkilmliililkler 2020 2019 

Odenecek vergi ve fonlar 16.226.887 18.440.418 

16.226.887 18.440.418 

SERMAYE, YEDEKLER VE DiGER OZKAYNAK KALEMLERi 

a) Sermaye 

Sirket' in 31 Arahk 2020 ve 2019 tarihlerindeki odenmi~ sermaye yap1s1 a~ag1daki gibidir: 

31 Arahk 31 Arallk 

Ortaklar % 2020 % 2019 % 

Gozde Giri~im Senn. Yatmm Ort. A.~. 54,30 17.226.132 54,30 17.226.132 54,30 

Mustafa Ergiln 14,70 4.663.428 14,70 4.663.428 14,70 

Sinan Gil<;lil 10,34 3.280.262 10,34 3.280.262 10,34 

M ilrs el 62.yelik 10,33 3.277.089 10,33 3.277.089 10,33 

Billent Koray Aksoy 10,33 3.277.089 10,33 3.277.089 10,33 

Nominal Deger 100,00 31.724.000 100,00 31.724.000 100,00 

Sirket'in 2020 y1lmdaki sermayesi 31.724.000 adet (31 Arallk 2019: 31. 724.000 adet) hisseden olu~maktadrr ve 
hisselerin itibari degeri hisse ba~ma 1 TL'dir (31 Arahk 2019: 1 TL). 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

16. SERMAYE, YEDEKLER VE DiGER OZKAYNAK KALEMLERi (devam1) 

b) Kardan Ayrdan KISitlanm1~ Y edekler 

Yasal yedekler 

31 Aralik 

2020 

13.880.245 

13.880.245 

31 Aralik 

2019 

13.880.245 

13.880.245 

Turk Ticaret Kanunu'na gore genel kanuni yedek ak9e, Sirket'in odenmi~ sermayesinin %20'sine ula~mcaya 
kadar, y1lhk karm %5'i olarak aynhr. Diger kanuni yedek ak9e, pay sahiplerine ytizde be~ oranmda kar pay1 
odendikten sonra, kardan pay alacak ki~ilere dag1t1lacak toplam tutarm ¾I0'u oranmda aynhr. Turk Ticaret 
Kanunu 'na gore, genel kanuni yedek ak9e sermayenin veya 91kanlm1~ sermayenin yansm1 a~mad1g1 takdirde, 
sadece zararlann kapat1lmasma, i~lerin iyi gitmedigi zamanlarda i~letmeyi devam ettirmeye veya i~sizligin 
ontine ge9meye ve sonu9lanm hafifletmeye elveri~li onlemler almmas1 i9in kullamlabilir. 

Kar Payz 

Sirket, 22 Temmuz 2019 tarihinde 2018 y1h faaliyetlerine ili~kin olarak ger9ekle~en olagan genel kurul 
toplantismda, dag1tllabilir donem karmdan ve ge9mi~ y11lar karlarmdan 40 milyon TL 'nin mevcut pay sahiplerine 
dag1tilmasma karar vermi~tir. 

c) Yabanc1 Para <;evrim Farklari 

Yabanc1 para 9evrim farklan, Grup'un i~levsel para birimi olan ABD Dolan cinsinden konsolide finansal 
tablolannm, raporlama para birimi olan Tiirk Liras1'na doniiltirken ortaya 9Ikan 9evrim farkland1r (Not 2). 

d) Kar Dagit1mma Kono Edilebilecek Kaynaklar 

Grup'un raporlama tarihi itibanyla kay1tlarmda bulunan donem kar1 11.108.547 TL (31 Arahk 2019: 35.529.223 
TL) ve kar dag1t1mma konu edilebilecek diger kaynaklann toplam tutan 37.919.317 TL'dir (31 Arahk 2019: 
2.390.094 TL). Detaylan a~ag1da verilmi~tir: 

31 Aralik 31 Aralik 

2020 2019 

Ge<;mi~ Y1llar Kar/(Zararlan) 37.919.317 2.390.094 

Net DonemKan 11.108.547 35.529.223 

Toplam 49.027.864 37.919.317 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikve tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

17. HASILAT 

a) Sat1slar 

Yurt i<;i mal sat1~lan 

Yurt d1~1 mal sat1~lan 

Sat1~ iadeleri (-) 

Sat1~ iskontolan (-) 

Sat1s Kanallan 

Perakende 

Kurumsal 

Bayi 

Toptan ve diger 

b) Sat1slann maUyeti 

Sa t1lan mamii Iler maliy eti (-) 

Satilan ticari mallar maliyeti ( -) 
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1 Ocak-

31 Arabk 2020 

4.382.872.036 

25.586.277 

(121.441.067) 

(80.534.097) 

4.206.483.149 

1 Ocak-

31 Aralik 2020 

1.263.071 .396 

1.159.917.366 

1.072.773.749 

710.720.638 

4.206.483.149 

1 Ocak-

31 Aralik 2020 

(17.930.872) 

(3.873.166.924) 

(3.891.097.796) 

1 Ocak-

31 Ara1Ik2019 

2.978.542. 760 

20.086.812 

(139.146.777) 

(58.439.425) 

2.801.043.370 

1 Ocak-

31 Aralik 2019 

835.308.150 

908.459.564 

611.124.814 

446.150.842 

2.801.043.370 

1 Ocak-

31 Aralik 2019 

(13.196.366) 

(2.585.683.243) 

(2.598.879.609) 



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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~ tutarlar Ti.irk Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

18. GENEL YONETiM GiDERLERi VE PAZARLAMA GiDERLERi 

Gen el yonetim giderleri (-) 

Pazarlama, sat1~ ve dag1tnn giderleri (-) 

a) Gene I yonetim giderleri detay1 

Personel giderleri 

Amortisman giderleri (Not 9,10,11) 

Sigorta giderleri 

Bilgi ~ lem giderleri 

Dan~manbk giderleri 

Dll?andan saglanan hizmet giderleri 

Personel ta~ima giderleri 

Yemek giderleri 

Seyahat giderleri 

Diger 

b) Pazarlama, sat~ ve dag1tnn giderleri detay1 

Personel giderleri 

Kargo giderleri 

Yemek giderleri 

Teknik servis giderleri 

Ara<; giderleri 

Seyahat giderleri 

Diger 
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1 Ocak-

31 Arallk 2020 

(33.316.994) 

(56.623.812) 

(89.940.806) 

1 Ocak-

31 Arahk 2020 

(11.718.323) 

(8.632.459) 

(3.158.282) 

(2.912.713) 

(2.298.214) 

(1.861.814) 

( 1.329.146) 

(713.408) 

(76.557) 

(616.078) 

(33.316.994) 

I Ocak-

31 Arallk 2020 

( 40.632.589) 

(I 0.910. 774) 

(472.792) 

(471.229) 

(399.043) 

(206.403) 

(3.530.982) 

(56.623.812) 

1 Ocak-

31 Arallk 2019 

(28.413.171) 

(51.643.558) 

(80.056. 729) 

1 Ocak-

31 Arabk2019 

(8. 758.880) 

(7.061.792) 

(3. 745.020) 

(3.003.712) 

(1.419.745) 

(1.532.107) 

( 1.462.257) 

( 1.101.637) 

(192.350) 

(135.671) 

(28.413.171) 

1 Ocak-

31 Arallk 2019 

(37.125.086) 

(8.854.590) 

(583.502) 

(349.679) 

(604.081) 

(797.448) 

(3.329.172) 

(51.643.558) 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARlYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~e tutarlar Tork Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

19. ESAS FAALiYETLERDEN DiGER GELiRLER VE GiDERLER 

Esas faaliyetlerden diger gelirlerin detay1 a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralik 2020 31 Aralik 2019 

Konusu kalmayan kar~1hklar (Not 5) 1.130.566 2.273.301 

Diger gelirler 590.753 950.227 

1.721.319 3.223.528 

Esas faaliyetlerden diger giderlerin detay1 a;;ag1daki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Araltk 2020 31 Araltk2019 

Siipheli alacak kar;; 1hg1 gideri (Not 5) 959.350 9.516.466 

Tek seferlik giderler (*) 56.560.149 

Kur farki gideri 28.172.311 13.335.316 

Diger giderler 907.218 1.574.654 

86.599.028 24.426.436 

(*) 56,6 milyon TL tutarmdaki "Tek Seferlik Giderler", 2017 y1h ve oncesinden gelen ve detayma Not 4.a'da yer 
verilen, tahsili ~tipheli hale gelen Bimeks'ten olan ticari alacaklardan kaynaklanmaktadir. 

20. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER 

Yatirim Faaliyetlerinden Gelirler 

Faiz geliri 
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1 Ocak-

31 Arallk 2020 

513.577 

513.577 

1 Ocak-

31 Arallk 2019 

461.227 

461.227 



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

,,.--_ BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 

KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

21. NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 A rabk 2020 31 Arahk2019 

Pers onel giderleri (52.350.912) (45.883.966) 

Kargo giderleri (10.910.774) (8.854.590) 

Amortisman giderleri ve itfa paylan (Not 9,10,11) (8.632.459) (7.061.792) 

~ Sigorta giderleri (3.158.282) (3. 745.020) 

Bilgi ~ lem giderleri (2.912.713) (3.003.712) 

Dan~manhk giderleri (2.298.214) (1.419.745) 

D~andan saglanan hizmet giderleri (1.861.814) (1.532.107) 

Pers onel ta~ nna giderleri (1.329.146) (1.462.257) 
,.....____ Yemek giderleri ( 1.186.200) (1.685.139) 

Teknik servis giderleri (471.229) (349.679) 

Ara9 giderleri (399.043) (604.081) 

Seyahat giderleri (282.960) (989.798) 

Diger (4.147.060) (3.464.843) 

(89.940.806) (80.056.729) 

--
22. FiNANSMAN GELiRLERi VE GiDERLERi 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Arahk 2020 31 Arabk 2019 

Finansman gelirleri 21.225.460 21.212.131 

/~ 

Toplam finansman gelirleri 21.225.460 21.212.131 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Arahk 2020 31 Arahk2019 

Banka kredileri faiz giderleri (577.605) (2.178.550) 

Grup ic;i borc;lanma faiz giderleri ( 48.284.160) (39.058.246) 

Kredi kart1 komisyon giderleri (7.333.334) ( 4. 972. 877) 

Top lam faiz giderleri (56.195.099) (46.209.673) 

Kur farki (gideri) / geliri (47.381.919) (13.398.749) 

Erken odeme indirimleri (13.185.870) (4.917.673) 

Teminat mektubu giderleri (8.834.852) (5.488.685) 

Diger finansman giderleri (7.197.914) (2.264. 721) 

Top lam finansman giderleri (132.795.654) (72.279.501) 

Finansman gelirleri grupii;i nakit havuzdan elde edilen adat gelirlerinden olu~maktadir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmediki;e tutarlar Turk Liras1 ('TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

23. GELiR VERGiLERi (ERTELENMi~ VERGi V ARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL) 

(Cari donem vergisivle ilgili varlzklar)I 

Donem kan vergi yiikiimliiliigii: 

Cari kurumlar vergisi kar~11Ig1 

Eksi: Pe~in odenen vergi ve fonlar 

Kurumlar Vergisi 

31 Arabk 

2020 

33.613.816 

(6.383.049) 

27.230.767 

31 Arabk 

2019 

19.166.032 

(13.286.719) 

5.879.313 

Grup, TUrkiye'de ge<;erli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup'un cari donem faaliyet sonu<;larma ili§kin tahmini 
vergi ytiktimltiliikleri i<;in ekli finansal tablolarda gerekli kar§1hklar aynlmt§tlf. Tiirk vergi mevzuat1, ana ortakhk 
olan §irketin bagh ortakhklan konsolide ettigi finansal tablolar1 iizerinden vergi beyannamesi vermesine olanak 
tammamaktad1r. Bu sebeple bu konsolide fmansal tablolara yans1hlar1 vergi yiikiimliiliikleri, konsolidasyon 
kapsamma alman tiim ~irketler i9in ayn ayn hesaplarum~trr. 

Vergiye tabi kurum kazanc1 iizerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oram ticari kazancm tespitinde gider 
yaz1lan vergi matrahmdan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazan<;lar, vergiye tabi olmayan 
gelirler ve diger indirimler (varsa ge<;mi§ y1l zararlan ve tercih edildigi takdirde kullan1lan yatmm indirimleri) 
dii§iildiikten sonra kalan matrah tizerinden hesaplanmaktad1r. 

2020 y1lmda uygulanan efektif vergi oram %22'dir (2019: %22). 

Ttirkiye'de ge<;ici vergi ti<;er ayhk donemler itibanyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2020 y1h kurum 
kazan<;lanmn ge<;ici vergi donemleri itibanyla vergilendirilmesi a§amasmda kurum kazan<;lan tizerinden 
hesaplanmas1 gereken ge<;ici vergi oran1 %20' dir (31 Araltk 2019: %20). Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu 'na 
eklenen Ge<;ici IO'uncu madde uyarmca %20'lik kurumlar vegisi oran1, kurumlarm 2018, 2019 ve 2020 y1h 
vergilendirme donemlerine ait kurum kazan9lar1 i<;in %22 olarak uygulanm1§tir. Zararlar gelecek y1llarda olu§acak 
vergilendirilebilir kardan dti§tilmek tizere, maksimum 5 y1l ta§mabilir. Ancak olu§an zararlar geriye dontik olarak 
onceki y11larda olu§an karlardan dti§iilemez. 

Ttirkiye' de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla§ma prosediirti bulunmamaktad1r. ~irketler 
ilgili yilm hesap kapama donemini takip eden yilm 1-25 Nisan tarihleri arasmda vergi beyannamelerini 
haz1rlamaktad1r. Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay1tlar1 5 yil i<;erisinde 
incelenerek degi§tirilebilir. 

Gelir Vergisi Stopaji 

Kurumlar vergisine ek olarak, dag1t1lmas1 durumunda kar pay1 elde eden ve bu kar paylanm kurum kazancma dahil 
ederek beyan eden tam mtikellefkurumlara ve yabanc1 §irketlerin Ttirkiye'deki §Ubelerine dag1tilanlar hari<; olmak 
tizere kar paylan tizerinden aynca gelir vergisi stopaj1 hesaplanmas1 gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj1 24 Nisan 
2003 - 22 Temmuz 2006 tarihleri arasmda ttim §irketlerde %10 olarak uygulanm1§tlf. Bu oran, 22 Temmuz 2006 
tarihinden itibaren, 2006/10731 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile % 15 olarak uygulanmaktad1r. Dar miikellef 
kurumlara ve ger<;ek ki§ilere yapilan kar dag1t1mlarma ili§kin stopaj oranlanmn uygulamasmda, ilgili <;ifte 
Vergilendirmeyi Onleme Anla§malarmda yer alan stopaj oranlan da gozoniinde bulundurulur. Dag1tilmay1p 
sermayeye ilave edilen kar paylar1 gelir vergisi stopajma tabi degildir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmediki;:e tutarlar Ti.irk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

23. GELiR VERGiLERi (ERTELENMi~ VERGi VARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL) (devam1) 

Transfer fivatland1rmas1 diizenlemeleri 

Turkiye'de, transfer fiyatlandmnas1 duzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Transfer fiyatlandmnas1 yoluyla 
ortillil kazam; dag1tlffi1" ba~hkh 13. Maddesinde belirtilmi~tir. Transfer fiyatlandmnas1 yoluyla ortiilu kazan9 dag1tlffi1 
hakkmdaki 18 Kaslffi 2007 tarihli teblig uygulama ile ilgili detaylan duzenler. 

Vergi mukellefi, ili~kili ki~ilerle emsallere uygunluk ilkesine aykm olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat uzerinden 
mal veya hizmet allill ya da sat1mmda bulunursa, kazan9 tamamen veya k1smen transfer fiyatlandmnas1 yoluyla ortiilu 
olarak dag1t1lm1~ sayilrr. Bu gibi transfer fiyatlandmnas1 yoluy la ortillu kazan9 dag1tlffi1 kurumlar vergisi i9in kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak dikkate almrr. 

Ertelenmis Vergi 

Grup, vergiye esas yasal finansal tablolar1 ile TFRS 'ye gore hazrrlanm1~ finansal tablolar1 arasmdaki farkhhklardan 
kaynaklanan ge9ici zamanlama farklar1 i9in ertelenmi~ vergi varhg1 ve yukumlulugu muhasebele~tirmektedir. Soz 
konusu farkhhklar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS 'ye gore 
haz1rlanan finansal tablolarda farkh donemlerde yer almasmdan kaynaklanmakta olup, soz konusu farklar a~ag1da 
belirtilmektedir. 

Ertelenmi~ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasmda kullan1lan vergi oram %20'dir (2019:%22). 

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

Ertelenmis vergi (varhklan)/yiikiimliiliikleri: 

Maddi varhklann amortisman / diger maddi olmayan 
varhklann itfa farklan 

Yatrrnn ama9h gayrimenkuller degerleme farklan 

K1dem tazminat1 kar~ 1hklan 

Kullan1lma~ izin kar~ 1hklan 

Siipheli ticari alacak kar~1hg1 

Stok deger dii~iikliigii ve degerleme fark1 

Sat~ primi kar~ 1hg1 

Diger 

31 Aralik 

2020 

1.255.174 

(21.001) 

(1 .908.750) 

(256.822) 

(1.412.195) 

(3.815.673) 

(18.309.850) 

196.579 

(24.272.538) 

31 Aralik 

2019 

(156.631) 

14.138 

(1.721.012) 

(260.793) 

(2. IO 1. 780) 

(447.940) 

( 4.132.172) 

165.272 

(8.640.918) 

Raporlama tarihinde Grup'un, gelecekte elde edilmesi muhtemel karlarma kar~1 netle~tirebilecegi kullamlmayan 
vergi zaran bulunmamaktadIT. (2019: Bulunmamaktadir). 

3 lArahk 2020 itibar1yla kullamlmayan vergi zarar1 bulunmad1gmdan, zararlara ait ertelenmi~ vergi varhg1 
kay1tlara almmam1~trr (31 Arahk 2019: Ahnmam1~tIT). 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GEC::MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;;e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

23. GELiR VERGiLERi (ERTELENMi~ VERGi V ARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL) (devam1) 

Ertelenmis Vergi (devamz) 

31 Arahk 2020 ve 31 Arahk 2019 tarihinde sona eren y11lar iyindeki ertelenmi~ vergi (varhg1) ytiklimliiliiklerinin 
hareketi a~ag1da verilmi~tir: 

Ertelenlll§ vergi {varhg:1) / yiiktimliilligli hareketleri 

1 Ocak itibanyla a9Il~ bakiyesi 

Kar veya zarar tablosunda muhasebele~tirilen 

Ozkaynak altmda muhasebele~tirilen 

<;evrim kazanc1 

31 Arabk itibany la kapan~ bakiyes i 

Donem vergi giderinin donem karz ile mutabakatz asagzdaki gibidir: 

Vergi kars1hgmm mutabakat1: 

Faaliyetlerden elde edilen vergi onces i kar 

Gelir vergis i oram 

Gelir vergis i 

Vergi etkis i: 

- vergiye tabi olmayan gelirler 

- kanunen kabul edilmeyen giderler 

- 9evrim farkI ve diger 

Kar veya zarar tablos undaki vergi kar~ 1hg1 gideri 
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1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralik 2020 31 Aralik 2019 

(8.640.918) (4.129.633) 

(15.212.142) ( 4.397.274) 

15.944 191.388 

(435.422) (305.399) 

(24.272. 53 8) (8.640.918) 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralik 2020 31 Aralik2019 

29.510.221 50.297.981 

22% 22% 

( 6.492.249) (11.065.556) 

6.576 880 

(96.137) (60.739) 

(11.819.864) (3.643.343) 

(18.401.674) (14. 768. 758) 
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PENTA TEKNOLO.Ji URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

24. FiNANSAL ARA<;LAR 

Finansal Borclar 

itfa edilmi~ degerinden gosterilen finansal bor9larm detay1 a~ag1daki gibidir: 

Finansal Bor9lar 

Banka kredileri 

ili~kili taraflara ticari olrnayan bon;lar (Not 4, 6) 

Banka kredilerinin detay1 a~ag1daki gibidir: 

Para birimi Faizoram 

ABDDolan 

Kiralama Yukumlulugu 

Kiralama ytiktimltiltigti hareket tablosu: 

Kiralama bon;lan 
1 Ocak iti banyla a~•h~ bakiyesi 
Muhasebe politikalanndaki degi~ikligin etkisi 
Faiz gideri 
Odenen kira 
ilaveler 
<;evrim farklan 
31 Arahk itibanyla kapam~ bakiyesi 

K1sa vadeli kiralama bon;lar1 
Uzun vadeli kiralama bor9lar1 
Toplam 

3.65% 

31 Arallk 

2020 

4.906.765 

801.938.518 

806.845.283 

31 Arallk 2020 

K1sa vadeli 

4.906.765 

4.906.765 

2020 

8.407.551 

1.668.556 

(6.019.883) 

10.185.212 
(168.274) 

14.073.162 

3.788.109 

10.285.053 

14.073.162 

31 Arallk 

2019 

616.181.478 

616.181.478 

Uzun vadeli 

2019 

10.436.887 

1.885.334 

(5.066.554) 

1.151.884 
8.407.551 

3.695.553 

4.711.998 
8.407.551 

Kira ytiktimltiltigil hesaplamasmda kullamlan faiz oranlan %19,81 ile %25,87 arasmdadir (2019: TL cinsinden 
varhklar i9in %25,87, Avro cinsinden varhklar i9in %4,27) . 

58 



24. 

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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikye tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

FiNANSAL ARA<;LAR (devam1) 

Finansal Borclar (devam1) 

Finansman faalivetlerinden kaynaklanan yiikiimliiliiklerin mutabakah 

Grup'un finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yiikiimliiliiklerine ili~kin nakit ve nakit olmayan degi~imler 
a~ag1da verilmi~tir. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yiikiimliiliikler, Grup'un konsolide nakit ak1~ 
tablosunda finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1~larma sm1flanan veya sm1flanacak olan nakit 
ak1~land1r. 

Naki! olmayan degi~imler 

Finansman nakit Kur farkI 
I Ocak2020 ala§lan Odeme F aiz tahakkuku ilaveler hareketleri 31 Arahk2020 

Banka kredileri 4.685.173 221.592 4.906.765 

ili~kili taraflara ticari olmayan borclar 616.181.478 38.673.728 147.083.312 801.938.518 

Kiralama i~lemlerinden Borclar 8.407.551 (6.019.883) 1.668.556 I0.185.212 (168.274) 14.073.162 

624.589.029 4.685.173 (6.019.883) 40.342.284 I0.185.212 147.136.630 820.918.445 

Naki! olmayan degi~irnler 

Finansman nakit TFRS I 6 ge9~ Kur farkI 
1 Ocak2019 ala§lan etkisi Odeme F aiz tahakkuku hareketleri 31 Arahk2019 

Banka kredileri 21.366.851 (23.326.474) 1.959.623 

Ili~kili taraflara ticari olmayan b or~lar 507.064.113 41.667.628 67.449.737 616.181.478 

Kiralama i~lemlerinden Borclar 10.436.887 (5,066.554) 1.885.334 1.151.884 8.407.551 

528.430.964 (23.326.474) 10.436.887 (5.066.554) 43.552.962 70.561.244 624.589.029 

Tiirev Araclar 
31 Araltk 2020 31 Araltk 2019 

Varltklar Ytikilmlti lilkler Varltklar Ytikilmltililkler 

Vadeli doviz i;;lemleri 3.601.257 

Kisa vadeli 3.601.257 

3.601.257 

Raporlama tarihi itibanyla Grup'un ger9ekle~tirmekte yiikiimlii oldugu ve vadesi gelmemi~ vadeli doviz 
sozle~melerinin toplam nominal tutan a~ag1daki gibidir: 

Tiirev ara9lara ili~kin sozle~mesel nakit giri~ ve 91k1~ detaylan Not 26'da verilmi~tir. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik~e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

25. FiNANSAL ARA(:LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi 

a) Sermaye risk yonetimi 

Grup, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin si.irekliligini saglamaya 9ah~lfken, diger yandan da bor9 ve 
ozkaynak dengesini en verimli ~ekilde kullanarak karhhg1m art1rmay1 hedeflemektedir. 

Grup'un sermaye yap1s1 Not 25'te a91klanan kredileri de i9eren bor9lar, Not 6'da a91klanan diger alacaklar ve 
diger bor9lar, Not 3'te a91klanan nakit ve nakit benzerleri ve s1ras1yla Not 16'da a91klanan odenmi~ sermaye, 
kardan aynlan k1s1tlanm1~ yedekler, ge9mi~ y1l karlanm ve net donem kanm da i9eren ozkaynak kalemlerinden 
olu~maktadlf. 

Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sm1ftyla ili~kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan 
degerlendirilir. Dst yonetim degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yap1sm1 yeni bor9 edinilmesi veya mevcut 
olan borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettli odemeleri yoluyla da dengede tutulmas1 ama9lanmaktadlf. 

Grup sermayeyi fmansal bor9 / toplam sermaye oranm1 kullanarak izler. Bu oran net fmansal borcun toplam 
sermayeye boli.inmesiyle bulunur. Net finansal bor'i, nakit ve nakit benzeri degerler, finansal yatmnlar i9inde yer 
alan kullamm1 k1s1tlanm1~ bloke banka mevduatlan ile ili~kili taraflardan ticari olmayan alacaklann toplam 
finansal bor9 tutarmdan (finansal durum tablosunda gosterildigi gibi banka kredileri ve grupi9i ticari olmayan 
bor9lan i9erir) dii~lilmesiyle hesaplamr. Toplam sermaye, bilan9oda gosterildigi gibi ozkaynaklar ile net finansal 
borcun toplanmas1yla hesaplamr. 

31 Arahk 2020 ve 2019 tarihleri itibany la, net finansal borcun, top lam sermayeye bollinmesi ile bulunan bor9 
sermaye oran1 a~ag1daki gibidir: 

Banka kredileri 

ili~kili taraflara diger bor9lar 

Eksi: Nakit ve nakit benz.erleri, fmansal yatmmlar ve 
ili~kili taraflardan diger alacaklar 
Net fmans al bon; 

Toplam ozkaynaklar 

Toplam sermaye 

Net finansal bor9 / toplam sermaye oram 

b) Finansal Risk Faktorleri 

31 Aralik 

2020 

4.906.765 

801.938.518 

338.562.021 

468.283.262 

210.791.627 

679.074.889 

68,96% 

31 Aralik 

2019 

616.181.478 

215.207.298 

400.974.180 

161.114.051 

562.088.231 

71,34% 

Grup'un finansal ara9larmm getirdigi ana riskier faiz riski, likidite riski, yabanc1 para riski ve kredi riskidir. Grup 
Yonetimi ve Yonetim Kurulu, a~ag1da belirtilen risklerin yonetilmesi hususundaki politikalan incelemekte ve 
kabul etmektedir. Grup, aynca bi.itlin finansal ara9larmm pazar degeri riskini de goz onlinde bulundurmaktad1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikr;e tutarlar Ttirk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

b) Finansal Risk Faktorleri ( devam1) 

b.1) Kredi riski yonetimi 

Finansal ara~ tiirleri itibanyla maruz kalrnan kredi riskleri Alacaklar 

) ) ) ) 

licari Ala___ea_kl3r !!i.fer Ala_c3-k_l_ar 

31 Arahk 2020 

Raporlama tarihi itibanyla maruz kalman azami kredi riski (*) 

- Azami riskin teminat vs ile gtivence altma almm1~ k1sm1 (**) 

A. Vadesi ger;memi~ ya da deger dti~tikltigi.ine ugramamt~ finansal varhklarm net 
defter degeri 

B. Vadesi gei;:mi~ ancak deger dti~tikltigi.ine ugramam1~ 
varhklarm net defter degeri 

C. Deger d~tikltigtine ugrayan varhklarm net defter degerleri 

- Vadesi ger;mi~ (brtit defter degeri) 

- Deger dti~tikltigi.i ( - ) 

- Net degerin teminat vs ile gtivence altma almm1~ k1sm1 

- Vadesi gei;:memi~ (brtit defter degeri) 

- Deger dti~tikltigti (-) 

- Net degerin teminat vs ile gtivence altma almm1~ k1sm1 

D. Bilani;:o d1~1 kredi riski ir;eren unsurlar 

iliskili Taraf Diger Taraf iliskili Taraf DigeLTaraf 

11.660.340 966. 136.342 220.3 I 8.244 2.440.4 I 5 

362.899.849 

11.660.340 882.679.335 

83.457.007 

88.936.162 

(88.936.162) 

220.318.244 2.440.415 

(*) Tutarm belirlenmesinde, alman teminatlar gibi, kredi gUvenilirliginde art1~ saglayan unsurlar dikkate almmam1~ttr. 

) ) 

Bankalardaki 
Mevduat Diger {***) 

108.172.640 10.071.137 

108.172.640 10.071.137 

(**) Teminatlar, sigorta ve teminat mektubu kapsam1 altmdaki alacaklardan olu~maktadrr. 31 Arahk 2020 itibanyla toplam teminat tutan 362.899.849 TL'dir. 
(***) Kasa, kredi kart1 alacaklan ve bloke banka mevduatlarmdan olu~maktadtr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;:e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b. I) Kredi riski yonetimi (devamz) 

Finansal ara~ tiirleri itibanyla maruz kahnan kredi riskleri Alacaklar 

) ) 

TicJtri Ala_cakl-3.- Ilaer Ala~aklar 

31 Arahk 2019 

Raporlama tarihi itibanyla maruz kalman azami kredi riski (*) 

- Azami riskin teminat vs ile gi.ivence altma almm1~ k1sm1 (**) 

A. Vadesi gec;:memi~ ya da deger di.i~likli.igi.ine ugramam1~ finansal varhklann net 
defter degeri 

B. Vadesi gec;:mi~ ancak deger dti~likli.igi.ine ugramam1~ 
varhklarm net defter degeri 

C. Deger di.i~likltigi.ine ugrayan varhklarm net defter degerleri 

- Vadesi gec;:mi~ (brtit defter degeri) 

- Deger di.i~i.ikli.igii (-) 

- Net degerin teminat vs ile gtivence altma almm1~ k1sm1 

- Vadesi gec;:memi~ (brtit defter degeri) 

- Deger dti~likltigii (-) 

- Net degerin teminat vs ile gtivence altma ahnm1~ k1sm1 

D. Bilanc;:o d1~1 kredi riski ic;:eren unsurlar 

iliskili Taraf Diger Taraf iliskili Taraf !ll2,~r 1ard 

2.686.479 698.043.969 162.788.811 594.465 

213.515.158 

2.686.479 658.461.238 

39.582.731 

35.483.108 

(35.483.108) 

162.788.811 594.465 

(*) Tutarm belirlenmesinde, alman terninatlar gibi, kredi giivenilirliginde art1~ saglayan unsurlar dikkate ahnrnam1~trr. 

Bankalardaki 
Mevduat Diger (***) 

51.047.691 1.370.796 

51.047.691 1.370.796 

(**) Terninatlar, sigorta ve terninat mektubu kapsarn1 altmdaki alacaklardan olu~maktadrr. 31 Arahk 2019 itibanyla toplam teminat tutan 213.515.158 TL'dir. 
(***) Kasa ve kredi kart1 alacaklarmdan olu~maktadtr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b. l) Kredi riski vonetimi (devamz) 

Grup'un maruz kald1g1 kredi riskine genel bak1s 

Finansal varhklar i<;in aynlan ~tipheli alacak kar~1hg1, ge<;mi~ tahsil edilememe tecrilbesine dayamlarak 
belirlenmi~tir. 

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

Kategori Ac;1klama 
Beklenen Kredi Zarari 
Hesaplama Yontemi 

VGA yok 
Vades i ge<;~ alacak 

Kar~thk aynlmamaktadrr. 
bulunmamaktadrr 

VGA <90 
Vades i ge9~ alacak s tires i 90 

Kar~ thk aynlmamaktad rr. 
gtintin altmdadrr. 

VGA >=90 & <180 
Vadesi ge9~ alacak stiresi 90 gun Kredi tutannm %25'i kadar zarar 
tiz.erinde ve 180 gtintin altmdadrr. kar~1hg1 aynlmaktadrr. 

Vadesi ge9~ alacak stiresi 180 
Kredi tutarmm %50'si kadar zarar 

VGA >=180 & <270 gun tiz.erinde ve 270 gtintin 
altmdadrr. 

kar~1hg1 aynlmaktadrr. 

VGA >=27o+ 
Vades i ge9~ alacak s tires i 270 Kredi tutannm tama1TII i9in zarar 
gun ve Uz.erindedir. kar~1hg1 aynlmaktadrr. 

Finansal aracm taraflarmdan birinin sozle~meye bagh ytiktimltiltigtinti yerine getirememesi nedeniyle Grup' a 
finansal bir kay1p olu~turmas1 riski, kredi riski olarak tammlamr. Grup'un kredi riski temel olarak ticari 
alacaklanna ili~kindir. Bilan<;oda gosterilen tutar Grup yonetiminin onceki tecrilbelerine ve cari ekonomik ~artlara 
bagh olarak tahmin ettigi ~tipheli alacaklar dti~tildtikten sonraki net tutardan olu~maktadir. Grup'un ili~kili 
taraflardan diger alacaklan 220.318.244 TL'dir (31 Arahk 2019: 162.788.811 TL). ili~kili taraflardan olan ticari 
ve ticari olmayan alacaklar tizerinden beklenen kredi zaran hesaplanmamaktad1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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 bak1s (devam1) 

31 Arahk 2020 

Vadesi ilzerinden 1-30 giln ge9~ 

Vadesi ilzerinden 1-3 ay ge9mi~ 

Vadesi ilzerinden 3-12 ay ge9mi~ 

Toplam vadesi ge9en ticari alacaklar 

Vadesigelmemi~ 

Toplam ticari alacaklar 

Teminat ve sigorta ile gilvence altma almrru~ ktsmt 

31 Arahk 2019 

Vadesi ilzerinden 1-30 glin ge9~ 

Vades i Uzerinden 1-3 ay ge9mi~ 

Vadesi ilzerinden 3-12 ay ge9mi~ 

Toplam vadesi ge9en ticari alacaklar 

Vadesigelme~ 

Top lam ticari alacaklar 

Teminat ve sigorta ile glivence altma aim~ ktsmt 

Ticari 
Alacaklar 

78.386.843 

3.697.953 

1.372.211 

83.457.007 

894.339.675 

977. 796.682 

362.899.849 

Ticari 
Alacaklar 

30.856.953 

3.341.202 

5.384.576 

39.582.731 

661.147.717 

700. 730.448 

213.515.158 

Toplam 

78.386.843 

3.697.953 

1.372.211 

83.457.007 

894.339.675 

977.796.682 

362.899.849 

Toplam 

30.856.953 

3.341.202 

5.384.576 

39.582.731 

661.147.717 

700. 730.448 

213.515.158 

Sirket'in Ttirkiye s1mrlan i9erisinde ticari alacaklarm sigortalanmas1 konusunda Coface Sigorta A.S. ("Coface") 
ile a~ag1da detaylan yer alan kredi sigortas1 poli9esi bulunmaktadir: 

- Poli9e 1 Ocak 2020 - 31 Arahk 2020 tarih arahgmda olup, 1 y1lhk olarak tanzim edilmi~tir. 
- Poli9eye konu hasarlarda para birimi ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 
- Teminat oram kredi limit talebi yaptlm1~ ticari alacaklar i9in % 90 olarak belirlenmi~tir. 
- 31 Arahk 2020 tarihi itibanyla Coface'm toplam teminat tutan 216.361.217 TL'dir. 
- 31 Arahk 2020 tarihi itibanyla 977.796.682 TL'lik toplam k1sa vadeli alacak tutarmm 215.979.742 TL'lik k1sm1 
sigorta ile teminat altma almm1~t1r. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi~KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

b) Finansal Risk Faktorleri ( devam1) 

b.2) Likidite riski yonetimi 

Likidite riski bir ~irketin fonlama ihtiya9lanm kar~1layamama riskidir. ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli 
oli;tide nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i§lemleri ile fon kaynaklannm kullamlabilirligini ve piyasa 
pozisyonlanm kapatabilme gtictinti ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel bor9 gereksinimlerinin fonlanabilme 
riski, yeterli say1da ve ytiksek kalitedeki kredi saglay1c1larmm eri§ilebilirliginin stirekli k1lmmas1 suretiyle 
yonetilmektedir. 

A§ag1daki tablo, Grup'un ttirev niteliginde olmayan ve olan finansal ytiktimltiltiklerinin vade dag1hmm1 
gostermektedir. Ttirev olmayan finansal yliktimltiltikler iskonto edilmeden ve odemesi gereken en erken tarihler 
esas almarak haz1rlanm1§tir. Soz konusu ytiktimltiltikler tizerinden odenecek faizler a§ag1daki tabloya dahil 
edilmi§tir. 

Tiirev finansal yiikiimliiliikler ise iskonto edilmemi§ net nakit giri§ ve 9Ik1§lanna gore dtizenlenmi§tir. Vadeli i~lem 
ara9lan briit odenmesi gereken vadeli i~lemler i9in net olarak odenir ve iskonto edilmemi§, briit nakit giri§ ve 
91k1§lan iizerinden realize edilir. Alacaklar veya bor9lar sabit olmad1g1 zaman a9Iklanan tutar, rapor tarihindeki 
getiri egrilerinden elde edilen faiz oram kullamlarak belirlenir. 31 Arahk 2020 tarihi itibanyla, Grup'un doviz 
tiirevlerinin geri;ege uygun degeri 3.601.257 TL tutarmda yiiktimliiltik olarak tahmin edilmektedir. (31 Arahk 
2019: Bulunmamaktad1r). Bu tutarm degerlemesinde, raporlama tarihinde, benzer arai;lar ii;in kote edilmi~ piyasa 
fiyatlan baz almmaktad1r. Raporlama tarihi itianyla a91k olan forward sozle§melerinin vadeleri 5 Ocak 2021 ve 
12 Mart 2021 arasmdad1r. 

Vadeli i~lem ara9lan brlit odenmesi gereken vadeli i~lemler i<;in net olarak odenir ve iskonto edilmemi§, briit nakit 
giri~ ve 91k1~lar1 tizerinden realize edilir. Alacaklar veya bor9lar sabit olmad1g1 zaman a91klanan tutar, rapor 
tarihindeki getiri egrilerinden elde edilen faiz oran1 kullamlarak belirlenir. 

Likidite riski tablosu: 

Grup'un geri;ekle§mesini bekledigi vadeler sozle~me uyannca vadelerle aymd1r. 

31 Arah k 2020 

Sozlesme 

ui:annca nakit 

£•k1slar to(!lam1 3 ai:dan 3-12 ~ 
Sozlesme unnnca vadeler Defter Degeri (I+Il+Ill) ~ ay aras1 (ID aras1 (Ill) 

Tiirev olmayan 

finansal yiikiimliiliikler 

Banka kredileri 4.906.765 4.906.765 4.906.765 
Finansal kiralama ytikiimliiliikleri 14.073.162 18.570.078 1.546.570 4.639.710 12.383.798 
T icari borclar 627.507.273 627.507.273 627.507.273 
ili~kili taraflara ticari borclar 1.164.923 1.164.923 1.164.923 

Diger borclar 802.057 .251 897.890.129 24.553.855 873.336.274 
Top lam y ilkiimliililk 1.449.709.374 1.550.039.168 659.679.386 4.639.710 885.720.072 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmediki;e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b.22 Likidite riski y_onetimi (devam1) 

Sozlesme 
01:annca nakit 

£1k1slar toglam1 3 aydan 3-12 ll.Y!!.. 
Sozlesme 01:annca vadeler Defter Degeri {l+Il+ffi+IV) !ill!..ill ay aras1 {ID aras1 (III) 

Tiirev 
finansal yiikiimliiliikler 

Tiirev nakit giri~leri 78.176.325 78.176.325 

Tiirev nakit pk1~lan (3.601.257) (81. 777.582) (81.777.582) 

Top lam y iikiimliiliik (3.601.257) (3.601.257) (3.601.257) 

31 Arahk 2019 
Sozlesme 

U):'.annca nakit 
£1k1slar toulam1 3 aydan 3-12 1.:S..Y!l. 

S ozlesme uyannca vadeler Defter Degeri (l+Il+IlD !fil!..ill ay aras1 {ID aras1 {!ID 

Tiirevolmayan 
finansal yiikiimliiliikler 

Banka kredileri 
Finansal kiralama yiikiimliiliikleri 8.407.551 10.016.104 1.237.575 3.504.528 5.274.001 
Ticari bon;lar 347.615.598 347.615.598 347.615.598 
ili~kili taraflara ticari bon;:lar 323.967 323.967 323.967 
Diger bor9lar 616.256.800 721.290.834 7.406.568 713.884.266 
Top lam yiikiimliiliik 972.603.916 1.079.246.503 356.583.708 3.504.528 719.158.267 

(31 Arahk 2019 tilrev finansal varhk ve yilkiimlilliikler yoktur.) 

b.3) Piyasa riski yonetimi 

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

Grup dilzeyinde kar~1la~1lan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore olyillmektedir. Cari donemde Grup'un 
maruz kald1g1 piyasa riskinde ya da kar~1la~1lan riskleri ele ah~ yonteminde veya bu riskleri nas1l olytilgilne dair 
kulland1g1 yontemde, onceki seneye gore bir degi~iklik olmam1~trr. 

b. 3.1) Kur riski vonetimi 

Yabanc1 para cinsinden i~lemler, kur riskinin olu~masma sebebiyet vermektedir. Grup, doviz cinsinden varhk ve 
yilkilmlilltiklerinin ABD Dolar1'na yevriminde kullantlan kur oranlarmm degi~imi nedeniyle, kur riskine maruzdur. 
Kur riski ileride olu~acak ticari i~lemler, kayda alman aktifve pasifler arasmdaki fark sebebiyle ortaya ytkmaktadrr. 
Bu yeryevede, Grup, bu riski yabanc1 para varhk ve yilkilmltiltiklerinin 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, ba~hca TL ve A vro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadrr. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik<;:e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

25. FiNANSAL ARACLARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi (devam1) 

b) Finansal Risk Faktorleri (devam1) 

b.3) Piyasa riski yonetimi (devam1) 

b. 3.1) Kur riski yonetimi (devam1) 

Grup'un yabanc1 para cinsinden parasal ve parasal olmayan varhklarmm ve parasal ve parasal olmayan 
yiikiimliiltiklerinin bilan90 tarihi itibanyla dag1hm1 a~ag1daki gibidir: 

1. Ticari alacaklar 
2.a Parasal finansal varhklar 
2.b Parasal olmayan finansal varhklar 

3. Diger 

4. DONEN VARLIKIAR 
5. Ticari alacaklar 
6.a Parasal finansal varhklar 
6.b Parasal olmayan finansal varhk:lar 
7. Diger 
8. DURAN V ARLIKlAR 
9. TOPIAM V ARLIKlAR 
10. Ticari bor9lar 
11. Finansal y ilkilmlillilkler 

12.a Parasal olan diger yiikiimliiliikler 
12.b Parasal olmayan diger yiikilmliiliikler 
13. KIS AV ADELl YUKUMLULUKLER 
14. Ticari bor9lar 
15. Finansal yiikiimliiliikler 
16.a Parasal olan diger yiikilmliililkler 
16.b Parasal olmayan diger yiikilmliiltikler 
17. UZUN V ADELi YUKUMLULUKLER 
18. TOPIAM YUKUMLULUKLER 
19. Bilanya d1~1 tilrev ara9larm net varhk / 

yilk:ilmlillilk pozisyonu (19a-19b) 
19.a Aktifkarakterli bilanya d1~1 doviz cinsinden ttirev 
19.b Pasifkarakterli bilanya d1~1 doviz cinsinden tilrev 
ilrilnleri tutar1 

20. Net yabanc1 para varhk yiikiimliiliik 
21. Parasal kalemlerin net y abanc1 para varhk / y ilkilmliililk 
pozisyonu 

(1+2a+3+6a-10-l l-12a-14-15-16a) 
22. Doviz hedge' i i9in kullandan finansal ara9larm top lam 
23. Do viz varhklarmm hedge edilen tutar1 
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Toplam 

TL kar~1hgt 
23 9. 641.311 

31.719.476 

251.294.541 
522.655.328 

522.655.328 
27.913.709 

6.148.807 
23.033.684 

57.096.200 

19.679.558 

19.679.558 
76.775.758 

(78.176.325) 

78.176.325 
367.703.247 

445.879.572 

(3.601.257) 

31 Arahk 2020 

TL 
214.153.112 

30.476.245 

251.231.673 
495.861.030 

495.861.030 
15.920.059 
6.148.293 

22.504.390 

44.572.742 

19.679.558 

19.679.558 
64.252.300 

(78.176.325) 

78.176.325 
353.432.404 

431.608. 729 

(3.601.257) 

Avro 
2.829.538 

138.016 

6.979 
2.974.533 

2.974.533 
1.331.459 

57 
58.759 

1.390.275 

1.390.275 

1.584.259 

1.584.259 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~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) 

1. Ticari 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 ARLIKIAR 
10. Ticari bon;lar 
11. Finansal yilklimllillikler 
12.a Parasal olan diger yilkilmllillikler 
12.b Parasal olmayan diger yilklimllillikler 
13. KISA V ADELi YUKUMLULUKLER 
14. Ticari borc;lar 
15. Finansal ylikilmliillikler 
16.a Parasal olan diger y liklimllillikler 
16.b Parasal olmayan diger yiikilmlilllikler 
17. UZUN V ADELi YUKUMLOLUKLER 
18. TOPIAM YUKUMLOLUKLER 
19. Bilanc;o d1~1 tiirev arac;larm net varhk / 

yilkilmlilllik pozisyonu (19a-19b) 

19 .a Aktif karakterli bilanc;o d1~1 do viz cinsinden tilrev 
19. b Pas if karakterli bilanc;o d1~1 do viz cinsinden tilrev 
lirlinleri tutar1 

20. Net yabanc1 para varhk yiikiimliiliik 
21. Parasal kalemlerin net y abanc1 para varhk / ylikiimlilllik 
pozisyonu 

(1 +2a+ 3+6a-10-11-12a-14-15-16a) 
22. Doviz hedge'i ic;in kullandan fmansal arac;larm top lam 
23. Doviz varhklarmm hedge edilen tutar1 
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Toplam 
TL kar~1hgi 

148.892.023 

8.575.243 

179.223.892 
336.691.158 

336.691.158 
22.760.667 

3.875.110 
22.518.932 

49.154.709 

21.887.169 

21.887.169 
71.041.878 

265.649.281 

265.649.281 

31 Arahk 2019 

TL 

134.217.747 

8.042.451 

179.165.893 
321.426.091 

321.426.091 
22.003.732 

3.874.731 
22.347.845 

48.226.308 

21.887.169 

21.887.169 
70.113.477 

251.312.614 

251.312.614 

Avro 

2.206.459 

80.112 

8.721 
2.295.292 

2.295.292 
113.815 

57 
25.725 

139.597 

139.597 

2.155.695 

2.155.695 



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

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE~Mi~ 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedikc;e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~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 (devam1) 

Kur riskine duyarhhk 

Grup, ba~hca TL ve A vro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadir. 

A~ag1daki tablo Grup'un TL ve Avro kurlanndaki %10'luk art1~a ve azah~a olan duyarhhgm1 gostermektedir. 
% 10' luk oran, fist duzey yoneticilere Grup i9inde kur riskinin raporlanmas1 s1rasmda kullan1lan oran o lup, soz 
konusu oran yonetimin doviz kurlarmda bekledigi olas1 degi~ikligi ifade etmektedir. Duyarhhk analizi sadece y1l 
sonundaki a91k yabanc1 para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve soz konusu kalemlerin y1l sonundaki %10'luk 
kur degi~iminin etkilerini gosterir. Pozitif deger, kar/zararda ve diger ozkaynak kalemlerindeki artI§I ifade eder. 

31 Arahk 2020 

Kar I Zarar 

Yabanc1 paranm 

deger kazanmas1 

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

1 - TL net varhk / y tiktimltiltigii 

2 - TL riskinden korunan k1s1m ( -) 

3 - TL net etki (1+2) 

43.160.873 

(7.817.633) 

35.343.240 

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

4 - A vro net varhk / yilkilmlUIUk 1.427.084 

5 - A vro riskinden korunan k1s1m (-) 

6 - Avro net etki (4+5) 1.427.084 

TO PLAM (3 + 6) 36.770.325 
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Yabanc1 paranm 

deger kay betmesi 

(43.160.873) 

7.817.633 

(35.343.240) 

(1.427.084) 

(1.427.084) 

(36. 770.325) 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLi$KiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tork Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

25. FiNANSAL ARA<;LARDAN KAYNAKLANAN 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 (devrum) 

31 Arahk 2019 

Kar/ Zarar 

Yabanc1 paranm 

deger kazanmas1 

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

I - TL net varhk / yilkilmlillilgi.i 

2 - TL riskinden korunan k1s1m ( -) 

3 - TL net etki (1+2) 

25.131.261 

25.131.261 

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

4 - A vro net varhk / y ilkilmllillik 

5 - A vro riskinden korunan k1s1m (-) 

6 -Avro net etki (4+5) 

TO PIAM (3+6) 

b.3.2) Faiz oranz riski yonetimi 

1.433.667 

1.433.667 

26.564.928 

Yabanc1 p aranm 

deger kay betmesi 

(25.131.261) 

(25.131.261) 

( 1.433.667) 

(1.433.667) 

(26.564.928) 

Grup'un sabit faiz oranlan tizerinden bon;lanmas1, Grup'u faiz oran1 riskine maruz birakmamaktadlf. 

F aiz oranz duyarlzlzgz 

Grup'un faiz oranma duyarh finansal ara9lannm dag1hm1 a§ag1daki gibidir: 

31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 

Sabit Faizli Ara-;lar 

Ger9ege uygun deger fark1 kar/zarara yans1tdan finansal ytiktimlillilkler 4.906.765 

A§ag1daki duyarhhk analizleri raporlama tarihinde maruz kalman faiz oram riskine ve mali yllm ba§lang1cmda 
ongortilen faiz oran1 degi§ikligine gore belirlenir ve ttim raporlama donemi boyunca sabit tutulur. 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Tiirk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

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

31 Arahk 2020 
Finansal varhklar 
Nakit ve nakit benzerleri 
Finansal yatmmlar 
Ticari alacaklar 
ili~kili taraflardan ticari alacaklar 
Diger alacaklar 

Finansal ytiktimltiliikler 
Finansal bor9lar 
T icari bor9lar 
ili~kili taraflara ticari bor9lar 
Diger bor9lar (ili~kili taraflara diger bor9lar dahil) 
T tirev ara9lar 

31 Arahk 2019 
Finansal varhklar 
Nakit ve nakit benzerleri 
T icari alacaklar 
ili~kili taraflardan ticari alacaklar 
Diger alacaklar 

Finansal ytiktimltiliikler 
Finansal bor9lar 
T icari bon;lar 
ili~kili taraflara ticari bor9lar 
Diger bor9lar (ili~kili taraflara diger bor9lar dahil) 

itfa edilmi~ 
degerinden gosterilen 

finansal varhklar 

110.903 .277 
7.340.500 

966.136.342 
11.660.340 

222.758.659 

Krediler ve 
alacaklar (nakit ve 

nakit benzerleri dahil) 
52.418.487 

698.043.969 
2.686.479 

163.383.276 

Gen;:ege uygun deger farkt 
kar veya zarara yanstttlan 

finansal ara9lar 

3.601.257 

Ger9ege uygun deger farkt 
kar veya zarara yanstttlan 

finansal ara9lar 
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itfa edilmi~ 
degerinden gosterilen 

finansal yiiktimltiliikler 

4.906.765 
627.507.273 

1.164.923 
802.057.251 

itfa edilmi~ 
degerinden gosterilen 

finansal _yiiktimli.iliikler 

347.615.598 
323 .967 

616.256.800 

Defter degeri 

110.903.277 
7.340.500 

966.136.342 
11.660.340 

222.758.659 

4.906.765 
627.507.273 

I. 164.923 
802.057.251 

3.601.257 

Defter degeri 
52.418.487 

698.043.969 
2.686.479 

163.383.276 

347.615.598 
323 .967 

616.256.800 

Not ---
3 
3 

5 
4 
6 

24 
5 

4 
6 

24 

Not 
3 

5 

4 
6 

24 
5 

4 

6 

) 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 TARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik<;:e tutarlar Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

) 

26. FiNANSAL ARA<;LAR (GER<;EGE UYGUN DEGER A<;IKLAMALARI) (devam1) 

Finansal varhklarm ve yliklimliiliiklerin ger9ege uygun degeri a§ag1daki gibi belirlenir: 

• Birinci seviye: Finansal varhk ve yliklimltillikler, birbirinin aym varhk ve yliklimllillikler i9in aktif piyasada i§lem goren borsa fiyatlarmdan degerlenmi§tir. 

• ikinci seviye: Finansal varhk ve yliklimlliliikler, ilgili varhk ya da yliklimllilliglin birinci seviyede belirtilen borsa fiyatmdan ba§ka direk ya da indirek olarak piyasada 
gozlenebilen fiyatmm bulunmasmda kullamlan girdilerden degerlenmi§tir. 

• U9Uncli seviye: Finansal varhk ve yliklimltillikler, varhk ya da yliklimliiliiglin ger9ege uygun degerinin bulunmasmda kullamlan pi yasada gozlenebilir bir veriye 
dayanmayan girdilerden degerlenmi§tir. 

Grup'un baz1 finansal varhk ve finansal ylikUmliillikleri her bilan90 tarihinde ger9ege uygun degerlerinden finansal tablolara yans1t1hr. A§ag1daki tablo soz konusu finansal 
varhk ve yliklimlliltiklerin ger9ege uygun degerlerinin nas1I belirlendigi bilgisini vermektedir: 

Finansal varhklar / 6nemli gozlenebilir Gozlenebilir veriye 

Finansal Ger9ege uygun deger 
Ger9ege uygun deger 

Degerleme teknigi veriye dayanmayan dayanmayan girdiler ile 

yliktimlti lilkler 
seviyesi 

girdiler gen;ege uygun deger ili§kisi 

31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 

Yabanc1 para 
3.601.257 ikinci seviye 

Gozlenebilir piyasa -- -
forward sozle§meleri fiyat1 
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PENTA TEKNOLOJi URUNLERi DAGITIM TiCARET A.~. VE BAGLI ORTAKLIKLARI 

BAGIMSIZ DENETiMDEN GE<;MiS 31 ARALIK 2020 T ARiHi iTiBARIYLA 
KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iLiSKiN DiPNOTLAR 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

27. PAY BA~INA KAZAN<; 

28. 

Siirdilriilen faaliyetler net don em kan 

Ortalama pay adedi 

Stirdilriilen faaliyetler pay ba§ma kazarn; 

1 Ocak-
31 Araltk 2020 

11.108.547 
31.724.000 

0,35 

Sulandmhm§ pay ba§ma kazarn; ile stirdtiriilen faaliyetler pay ba§ma kazan9 aymdrr. 

RAPORLAMA DONEMiNDEN SONRAKi OLA YLAR 

I Ocak-
31 Araltk:2019 

35.529.223 
31.724.000 

1,12 

Sirket, 15 Subat 2021 tarihinde, bir k1S1m §irket paylarmm sermaye arttmm1 ve/veya ortak pay satI§I suretiyle 
halka arzm1 gen;ekle§tirmek tizere i§ Yatmm Menkul Degerler A.S. ile yetkilendirme sozle§mesi imzalam1~t1r. 

~irket 8 ~ubat 2021 tarihinde imzalanan anla~ma uyannca, Y1ld1z Holding A.~'den olan TL cinsinden finansal 
alacaklanm, Yild1z Holding'e olan Turk Liras1 ve ABD Dolan cinsinden finansal bon;larmdan mahsup etmi~tir. 
Bu i§lem sonucunda ~irketin 31 Arahk 2020 tarihli bilan9osunda yer alan 220.318.244 TL tutanndaki ili§kili 
taraflardan diger alacaklar bakiyesi 5 Subat 2021 tarihli TCMB doviz ah§ kuru olan 7.0789 ABD dolan / TL'den 
31.1 milyon ABD Dolar1 olarak ili~kili taraflara diger bor9lar hesabmdan mahsup edilmi§tir. 

73 



,,...._,_, 

~ 

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

DENETiMDEN GE<;MEMiS TAMAMLA YICI DiGER BiLGiLER 

(Aksi belirtilmedik9e tutarlar Turk Liras1 ("TL") olarak ifade edilmi~tir.) 

EK 1- DENETiMDEN GE<;MEMiS TAMAMLAYICI DiGER BiLGiLER 

TFRS tarafmdan zorunlu tutulmayan destekleyici bilgiler notu, Grup Yonetimi tarafmdan Grup'un finansal 
performansmm gosterilmesi i<;in onemli olarak degerlendirilmi~ ve Faiz, Amortisman, itfa ve Vergi Oncesi Kar 
"FA VOK" hesaplama tablosu a~ag1da sunulmu~tur. Grup, "FA VOK" tutanm, konsolide kar veya zarar 
tablosundaki donem kan tutanndan, vergi gideri, finansman gelir ve giderleri, yatmm faaliyetlerinden gelir ve 
giderler ile esas faaliyetlerden diger gelir ve giderlerin 91kart1hp; amortisman gideri ve itfa paylannm ilave 
edilmesi yoluyla hesaplamakta olup; mali tablo okuyucusunu daha iyi yonlendirmek i<;in haz1rlam1~t1r. 

Cari Donem Ge~mi~ Donem (ABO Dolan*) (ABO Dolan *) 

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

Not 31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 31 Arahk 2020 31 Arahk 2019 

DONEMKARI 11.108.547 35.529.223 1.584.899 6.264.851 

(+) Silrdilriilen Faaliyetler Vergi Gideri 23 18.401.674 14.768.758 2.625.435 2.604.168 

(+) Finansman Giderleri 22 132.795.654 72.279.501 18.946.448 12.745.010 

(-) Finansman Gelirleri 22 (21.225.460) (21.212.131) (3.028.315) (3.740.325) 

(-) Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 20 (513.577) (461.227) (73.274) (81.328) 

(+) Esas Faaliyetlerden Diger Giderler 19 86.599.028 24.426.436 12.355.403 4.307.102 

(-) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 19 ( I.721.319) (3.223.528) (245.587) (568.403) 

(+) Amortisman Giderleri 18 8.632.459 7.061.792 1.231.625 1.245.202 

FAVOK 234.077.006 129.168.824 33.396.634 22.776.277 

(*) Grup 'un fonksiyonel para birimi olan ABD Dolan cinsinden tutarlan ifade etmektedir. Sun um para birimi 
Ttirk Liras1d1r. ABD Dolan ve TL donil~ilmil i<;in Not 2'ye bakm1z. 
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