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ÖZEL BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na; 

 
A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 
 
1) Sınırlı Olumlu Görüş 
 
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ve Bağlı Ortaklığı’nın (birlikte “Grup” olarak 
anılacaktır) 30 Haziran 2021 ve 2020, 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihli konsolide finansal durum 
tabloları ile 30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019, ve 2018  tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tabloları, konsolide özkaynak değişim tabloları ve konsolide nakit akış tabloları ile önemli 
muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide 
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konunun, 30 Haziran 2020 
dönemine ait etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 30 Haziran 2021, 
31 Aralık 2020, 2019 ve 2018  tarihleri itibarıyla konsolide finansal durumunu ve 30 Haziran 2021 ve 30 
Haziran 2020 tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 
tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit 
akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 
 
Grup’un 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarına ilişkin tam kapsamlı 
denetim ihtiyacı Ağustos 2021’de belli olmuştur. Bu nedenle Grup’un 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 
hazırlanan konsolide finansal durum tablosunda 112.553.745 TL kayıtlı değer ile taşınan stokların ve 
3.600.005 TL tutarla taşınan çeklerin sayımı tarafımızca gözlemlenememiştir. İşlemlerin yüksek hacmi 
nedeniyle stok ve portföydeki çek miktarını geriye dönük olarak doğrulamak için yapılabilecek çalışmalar 
pratik olmadığından yapılamamıştır. Bu hususun bir sonucu olarak, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ilgili 
konsolide bilanço hesapları ve 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait 
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu ve 
konsolide nakit akış tablosunu oluşturan unsurlar için herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup 
olmadığı tespit edilememiştir. Bu hususun, 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 
2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablolarına ve aynı tarihte sona eren hesap dönemlerine 
ait konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına etkisi bulunmamaktadır. 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”) 
uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız 
Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) 
ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun 
olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin 
diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir 
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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3) Kilit Denetim Konuları 
 
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak 
konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin 
görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 
Tarafımızca; Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklanan konuya ilâve olarak aşağıda 
açıklanan konular kilit denetim konuları olarak belirlenmiş ve raporumuzda bildirilmiştir. 
 
Kilit denetim konuları Konunun denetimde nasıl ele alındığı 

 
Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 
Grup, taahhüt edilen bir mal veya hizmeti 
müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü 
yerine getirdiğinde (veya getirdikçe) hasılatı 
konsolide finansal tablolara alır. 
 
Grup’un hasılatı ticari ve özel markalı temizlik 
kağıdı ürünleri ile kağıt bobin satışlarından elde 
edilen gelirlerden oluşmaktadır. 
 
Grup üretmiş olduğu ürünlerin kontrolünü 
müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü 
yerine getirdiğinde hasılatı konsolide finansal 
tablolara alır. Grup’un üretimi tamamlanarak 
faturası düzenlenmiş ancak ürünün kontrol 
devrinin ne zaman gerçekleşeceğine bağlı olarak 
hasılatın ilgili olduğu raporlama dönemine 
kaydedilmeme riski bulunmaktadır. 
 
Hasılatın doğru dönemde konsolide finansal 
tablolara alınmasının önemli ölçüde yönetim 
muhakemesi gerektirmesi sebebiyle, bu konu kilit 
denetim konusu olarak belirlenmiştir.  
 
Grup’un hasılat ile ilgili muhasebe politikalarına ve 
tutarlarına ilişkin açıklamalar Not 2.3 ve Not 19'da 
yer almaktadır. 

 
 
Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
Hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik Grup 
yönetiminin uyguladığı muhasebe politikalarının 
TFRS'ye uygunluğu değerlendirilmiştir. 
 
Örneklem seçimi ile belirlemiş olduğumuz Grup'un 
müşterileri ile yapmış olduğu satış sözleşmeleri 
gözden geçirilip kontrol edilmiştir. 
 
Hasılata yönelik gerçekleştirdiğimiz maddi 
doğrulama testleri ile faturalanmış ürünlere ilişkin 
kontrolün müşteriye devir olup olmadığı 
değerlendirilmiştir. 
 
Örneklem seçimi ile belirlemiş olduğumuz 
müşteriler için doğrudan temin edilen dış teyitler 
ile ticari alacakların varlığı ve bakiyelerin 
doğruluğu test edilmiştir. 
 
Raporlama döneminden sonra gerçekleşen 
iadelere ilişkin detay testler yapılarak, dönem 
içerisinde hasılatın uygun ve doğru bir şekilde 
konsolide finansal tablolara alınıp alınmadığı test 
edilmiştir. 

 
4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin 

Sorumlulukları 
 

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun 
bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması 
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 
 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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5) Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları 

 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere 
uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence 
seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar 
hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının 
bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar 
önemli olarak kabul edilir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak 
yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi 
kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali 
fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.) 
 

- Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 
 

- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 
konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz 
olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, 
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
- Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile 

bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 
 

- Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya 
faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden 
sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 
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Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmaküzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üstyönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmişbulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlarile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide fınansaltabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kibi denetim konularınıbelirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyukamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararınıaşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçiraporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Başol Çengel’dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiA member t 8 Young Global Limited

20 Ağustos 2021
Izmir, Türkiye

(4)A mg,ı,ber fm, of ErnstVsung GcbaI Urn.ed
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İlişikte sunulan politikalar ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Cari  

dönem 
Geçmiş 
dönem 

Geçmiş  
dönem 

Geçmiş  
dönem 

  

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Varlıklar Not 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık  

2018 
      
Dönen varlıklar  537.606.028 456.869.434 310.022.202 234.344.805 
      
Nakit ve nakit benzerleri 3 207.593.427 154.245.449 92.874.900 63.957.940 
Finansal yatırımlar 4 49.122 13.951.429 27.970 21.679 
Ticari alacaklar      

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,26 15.186 15.186 22.844 18.667 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 139.348.657 138.058.240 121.488.656 95.892.316 

Diğer alacaklar      
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar  19.290 - - 43.000 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 3.641.806 9.070.493 3.003.120 1.878.762 

Stoklar 8 168.970.338 137.361.977 89.751.679 68.651.911 
Peşin ödenmiş giderler 12 9.775.533 3.956.467 2.550.618 3.806.864 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 24 7.611.793 - 114.142 - 
Diğer dönen varlıklar 13 580.876 210.193 188.273 73.666 
      
Duran varlıklar  257.823.798 222.295.336 171.188.168 162.421.229 
      
Finansal yatırımlar 4 12.440.448 11.985.321 10.587.780 7.988.271 
Diğer alacaklar      
     - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 1.445 1.445 1.445 1.445 
Maddi duran varlıklar 9 194.477.534 186.319.455 157.166.921 151.655.978 
Kullanım hakkı varlıkları 11 4.098.496 3.332.958 2.731.979 - 
Maddi olmayan duran varlıklar 10 217.677 334.886 700.043 1.010.116 
Peşin ödenmiş giderler 12 46.588.198 20.321.271 - 1.765.419 
      
Toplam varlıklar  795.429.826 679.164.770 481.210.370 396.766.034 
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   Cari dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem 

  

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Yükümlülükler Not 
30 Haziran  

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık  

2018 

      
Kısa vadeli yükümlülükler  163.122.911 129.339.846 87.843.842 97.017.731 

      
Kısa vadeli borçlanmalar 5 48.732.388 30.029.097 12.076.431 28.298.516 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 5 29.927.844 33.193.446 20.909.604 18.976.795 
Diğer finansal yükümlülükler 5 - 6.611 47.699 42.805 
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 5 21.062.513 17.857.727 10.383.739 276.348 
Ticari borçlar      

   - İlişkili taraflara ticari borçlar 6, 26 9.185 11.050 291 123.036 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 53.286.770 41.450.202 32.375.219 40.356.279 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 15 3.901.057 1.493.585 1.346.304 1.048.678 
Diğer borçlar      
     - İlişkili taraflara diğer borçlar 26 100.061 161.870 191.743 2.145.550 
     - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                                    223.713 - - - 
Ertelenmiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan      
   yükümlülüklerin dışında kalanlar) 14 2.121.717 559.994 343.898 219.929 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 24 696.326 1.502.905 7.152.088 1.983.177 
Kısa vadeli karşılıklar      

   - Diğer kısa vadeli karşılıklar 16 2.360.209 2.404.279 2.586.133 2.946.684 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  701.128 669.080 430.693 599.934 
      
Uzun vadeli yükümlülükler  110.992.797 95.463.425 54.812.349 57.432.161 

      
Uzun vadeli borçlanmalar 5 91.469.739 68.070.917 20.768.506 20.652.280 
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 5 4.295.509 12.280.977 21.622.078 29.017.826 
Ertelenmiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan      
  yükümlülüklerin dışında kalanlar) 14 - 78.939 337.285 - 
Uzun vadeli karşılıklar      

    - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun 
vadeli karşılıklar 16 11.471.654 9.484.635 6.780.845 

 
4.719.291 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri  24 3.755.895 5.547.957 5.303.635 3.042.764 
       
Özkaynaklar  521.314.118 454.361.499 338.554.179 242.316.142 

      
Ödenmiş sermaye 18 100.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin etkisi  (13.292.236) 1.609.156 1.609.156 1.609.156 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 18 14.032.990 7.525.000 7.525.000 7.247.044 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler     
 

 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm      
     (kayıpları) / kazançları  (2.312.729) (2.259.514) (1.187.512) 224.834 

- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire      
    yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar  8.090.011 7.657.640 6.329.976 3.860.442 
Geçmiş yıl karları  333.321.227 288.277.559 199.296.710 143.728.498 
Net dönem karı  81.474.855 136.551.658 109.980.849 70.646.168 
      
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar  795.429.826 679.164.770 481.210.370 396.766.034 
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1 Ocak - 30 Haziran 2021, 2020 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2020, 2019, 2018 dönemlerine ait  
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İlişikte sunulan politikalar ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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   Cari dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem 

  

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

  Not 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

 2020 

1 Ocak –  
31 Aralık  

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık  

2018 
Kar veya zarar kısmı       

       
Hasılat 19 341.377.978 304.748.343 645.577.520 612.606.713 477.136.351 
Satışların maliyeti (-) 19 (242.194.088) (200.612.543) (428.651.122) (422.662.428) (325.247.317) 
        
Brüt kar  99.183.890 104.135.800 216.926.398 189.944.285 151.889.034 

       
Genel yönetim giderleri (-) 20 (12.115.246) (7.715.477) (16.080.865) (13.302.517) (11.879.235) 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 20 (40.048.338) (23.907.524) (53.597.720) (45.086.138) (28.553.662) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 22 70.116.365 16.776.633 47.009.292 45.467.880 27.508.026 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 22 (53.038.542) (9.705.222) (31.216.169) (41.399.036) (24.204.626) 
       
Esas faaliyet karı / (zararı)  64.098.129 79.584.210 163.040.936 135.624.474 114.759.537 
       
Yatırım faaliyetlerinden gelirler  1.552.271 544.554 592.554 62.124 30.672 
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)  (3.718) - - - (9.675) 

        
Finansman gelirleri/(giderleri) öncesi 

faaliyet karı  65.646.682 80.128.764 163.633.490 135.686.598 114.780.534 
       
Finansman gelirleri 23 36.903.076 35.227.523 71.841.369 30.861.660 30.133.572 
Finansman giderleri (-) 23 (21.303.069) (30.642.324) (75.174.594) (30.322.160) (57.095.124) 
        

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi 
karı  81.246.689 84.713.963 

160.300.265 136.226.098 87.818.982 

        

Sürdürülen faaliyetler vergi 
geliri/(gideri)    

   

- Dönem vergi gideri (-) 24 (1.573.348) (17.211.744) (23.306.162) (23.761.266) (6.077.215) 
- Ertelenmiş vergi geliri / gideri (-) 24 1.801.514 233.020 (442.445) (2.483.983) (11.095.599) 
        
Net dönem karı  81.474.855 67.735.239 136.551.658 109.980.849 70.646.168 
       

Pay başına kazanç  25 0,8147 0,6773 1,3655 1,0998 0,7065 
       

Diğer kapsamlı gelir/(gider) kısmı       
       
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacaklar    
   

 - Tanımlanmış fayda planları yeniden 
ölçüm kazançları 16 (66.519) (1.638.909) (1.340.003) (1.765.433)  470.545 

 - Tanımlanmış fayda planları yeniden 
ölçüm kazançları,  vergi etkisi 24 13.304 327.782 268.001 353.087 (94.109) 

- Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklara ilişkin diğer kapsamlı gelir 4 455.127 - 1.397.541 2.599.509 4.063.623 

- Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklara ilişkin diğer kapsamlı gelir, 
vergi etkisi    24 (22.756) - (69.877) (129.975) (203.181) 

       
Diğer kapsamlı gelir / (gider)  
   (vergi sonrası)  379.156 (1.311.127) 

 
255.662 

 
1.057.188 

 
4.236.878 

       
Toplam kapsamlı gelir  81.854.011 66.424.112 136.807.320 111.038.037 74.883.046 
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1 Ocak - 30 Haziran 2021, 2020 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2020, 2019, 2018 dönemlerine ait  
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İlişikte sunulan politikalar ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 

(8) 

 
 

 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler 

 
Birikmiş karlar  

 
Ödenmiş 
sermaye 

Ortak kontrole tabi 
teşebbüs veya 

işletmeleri içeren 
birleşmelerin etkisi 

Tanımlanmış fayda 
planlarından 

yeniden ölçüm 
kazanç ve (kayıpları) 

Gerçeğe uygun değer farkı 
diğer kapsamlı gelire 

yansıtılan finansal 
varlıklara ilişkin diğer 

kapsamlı gelir 

Kardan 
ayrılan 

kısıtlanmış 
yedekler 

Geçmiş yıllar  
kârları 

Net  
dönem kârı 

Toplam  
özkaynaklar 

         
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler 15.000.000 1.609.156 (151.602) - 6.662.044 151.613.498 - 174.733.096 
         
Transferler - - - - 585.000 (585.000) - - 
Kar payları (Not 18) - - - - - (7.300.000) - (7.300.000) 
         
Net dönem karı - - - - - - 70.646.168 70.646.168 
Diğer kapsamlı gelir (gider) - - 376.436 3.860.442 - - - 4.236.878 
Toplam kapsamlı gelir - - 376.436 3.860.442 - - 70.646.168 74.883.046 
          
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler  15.000.000 1.609.156 224.834 3.860.442 7.247.044 143.728.498 70.646.168 242.316.142 
         
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler 15.000.000 1.609.156 224.834 3.860.442 7.247.044 214.374.666 - 242.316.142 
         
Transferler - - - - 277.956 (277.956) - - 
Kar payları (Not 18) - - - - - (14.800.000) - (14.800.000) 
         
Net dönem karı - - - - - - 109.980.849 109.980.849 
Diğer kapsamlı gelir (gider) - - (1.412.346) 2.469.534 - - - 1.057.188 
Toplam kapsamlı gelir - - (1.412.346) 2.469.534 - - 109.980.849 111.038.037 
          
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler  15.000.000 1.609.156 (1.187.512) 6.329.976 7.525.000 199.296.710 109.980.849 338.554.179 
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İlişikte sunulan politikalar ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler 
 

Birikmiş karlar  

 
Ödenmiş 
sermaye 

Ortak kontrole tabi 
teşebbüs veya 

işletmeleri içeren 
birleşmelerin etkisi 

Tanımlanmış fayda 
planlarından 

yeniden ölçüm 
kazanç ve (kayıpları) 

Gerçeğe uygun değer farkı 
diğer kapsamlı gelire 

yansıtılan finansal 
varlıklara ilişkin diğer 

kapsamlı gelir 

Kardan 
ayrılan 

kısıtlanmış 
yedekler 

Geçmiş yıllar  
kârları 

Net  
dönem kârı 

Toplam  
özkaynaklar 

         
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler 15.000.000 1.609.156 (1.187.512) 6.329.976 7.525.000 309.277.559 - 338.554.179 
         
Kar payları (Not 18) - - - - - (21.000.000) - (21.000.000) 
         
Net dönem karı - - - - - - 136.551.658 136.551.658 
Diğer kapsamlı gelir (gider) - - (1.072.002) 1.327.664 - - - 255.662 
Toplam kapsamlı gelir - - (1.072.002) 1.327.664 - - 136.551.658 136.807.320 
          
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler  15.000.000 1.609.156 (2.259.514) 7.657.640 7.525.000 288.277.559 136.551.658 454.361.499 
         
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler 15.000.000 1.609.156 (1.187.512) 6.329.976 7.525.000 309.277.559 - 338.554.179 
         
Net dönem karı - - - - - - 67.735.239 67.735.239 
Diğer kapsamlı gelir (gider) - - (1.311.127) - - - - (1.311.127)) 
Toplam kapsamlı gelir - - (1.311.127) - - - 67.735.239 66.424.112 
          
30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler  15.000.000 1.609.156 (2.498.639) 6.329.976 7.525.000 309.277.559 67.735.239 404.978.291 
         
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler 15.000.000 1.609.156 (2.259.514) 7.657.640 7.525.000 424.829.217 - 454.361.499 
     6.507.990 (6.507.990)   
Sermaye artırımı (Not 18) 85.000.000 - - -  (85.000.000) - - 
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya         
   İşletmeleri içeren birleşmelerin etkisi - (14.901.392) - - - - - (14.901.392) 
         
Net dönem karı - - - - - - 81.474.855 81.474.855 
Diğer kapsamlı gelir (gider) - - (53.215) 432.371 - - - 379.156 
Toplam kapsamlı gelir - - (53.215) 432.371 - - 81.474.855 81.854.011 
          
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler  100.000.000 (13.292.236) (2.312.729) 8.090.011 14.032.990 333.321.227 81.474.855 521.314.118 
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İlişikte sunulan politikalar ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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  Cari dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem 

  

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

 geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

 Not 

1 Ocak – 
30 Haziran 

2021 

1 Ocak – 
30 Haziran 

2020 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2020 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2019 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2018 
       
I. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları, net   69.981.209 71.764.908 101.466.153 79.864.889 75.190.639 
       
Net dönem karı  81.474.855 67.735.239 136.551.658 109.980.849 70.646.168 
       
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:       
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 9,10,11 5.946.884 5.000.908 10.376.737 9.791.277 8.984.543 
Şüpheli alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili 

düzeltmeler 6 - - - 3.685.786 624.338 
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 16 314.314 69.805 (165.922) 930.548 334.291 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

(iptali) ile ilgili düzeltmeler  2.832.341 1.478.969 2.325.117 1.594.279 1.173.468 
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler  (2.175.984) (2.147.736) (4.689.196) (4.988.444) (1.362.822) 
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler  3.907.947 3.005.465 8.029.080 5.550.791 7.674.671 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 

satışından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile 
ilgili düzeltmeler  (1.552.271) (544.554) (544.554) (41.584) (27.723) 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili 
düzeltmeler  9.522.567 5.080.360 17.921.170 6.440.236 20.322.978 

Vergi geliri (gideri) ile ilgili düzeltmeler 24 (228.166) 16.978.724 23.748.607 26.245.249 17.172.814 
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer 

farkları ile ilgili düzeltmeler  (1.039.115) - - - - 
(Kar) zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 6 (498.746) (362.018) (558.183) (193.567) (726.727) 
        
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler  (28.523.417) (24.530.254) (91.528.361) (79.130.531) (49.625.360) 
       
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler  (1.290.417) 14.591.642 (16.561.926) (29.286.303) (13.210.081) 
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler  (31.608.361) (22.802.066) (47.610.298) (21.099.768) (18.239.662) 
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler  12.333.449 (6.810.174) 9.643.925 (7.910.238) (12.113.817) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile 

ilgili düzeltmeler  (780.352) (5.292.344) (7.381.000) 1.711.558 (769.558) 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile 

ilgili düzeltmeler  4.084.209 13.448.986 313.545 (1.364.168) (493.703) 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

kapsamında yapılan ödemeler 16 (911.841) (577.260) (961.330) (1.298.158) (481.680) 
Dava karşılıkları kapsamında yapılan ödemeler 16 (358.384) - (15.932) (1.291.099) (1.000) 
Vergi iadeleri (ödemeleri) 24 (9.991.720) (17.089.038) (28.955.345) (18.592.355) (4.315.859) 
       
II. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları, net   (21.731.558) (13.543.099) (67.633.566) (12.700.389) (11.446.707) 
       
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından 

kaynaklanan nakit çıkışları 9, 10 (12.529.900) (2.558.140) (38.622.586) (17.724.126) (11.065.644) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 

satışından kaynaklanan nakit girişleri  2.072.967 544.554 544.554 41.584 27.723 
Alınan faizler  2.496.570 981.542 3.282.621 4.988.444 1.362.822 
Verilen nakit avans ve borçlar  (26.266.927) - (20.321.271) - (1.765.419) 
Finansal yatırımlardaki değişim 4 12.495.732 (12.511.055) (12.516.884) (6.291) (6.189) 
       
III. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları, net   5.098.327 41.269 27.537.962 (38.247.540) (27.350.866) 
       
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 5 82.231.296 70.488.255 116.492.485 91.487.569 73.534.563 
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 5 (45.520.569) (42.418.634) (49.498.739) (108.739.214) (85.183.561) 
Kiralama sözleşmelerine ilişkin anapara ödemeleri  5 (9.534.550) (4.628.740) (13.273.412) (283.160) (241.976) 
Ödenen faiz  5 (8.215.573) (2.399.612) (5.182.372) (5.912.735) (8.159.892) 
Ödenen temettü 18 - (21.000.000) (21.000.000) (14.800.000) (7.300.000) 
Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşme etkisinden 

kaynaklı nakit çıkışları 2.5 (14.901.392) - - - - 
Türev işlemlerden kaynaklanan nakit girişleri  1.039.115 - - - - 
       
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 

(azalış) (I+II+III)  53.347.978 58.263.078 61.370.549 28.916.960 36.393.066 
       
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 3 154.245.449 92.874.900 92.874.900 63.957.940 27.564.874 
       
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 3 207.593.427 151.137.978 154.245.449 92.874.900 63.957.940 
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1. Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu 
 

Şirket 1969 yılında İzmir’de kurulmuş olup, 30 Kasım 2016’da yapılan şirket birleşmesi sonrası tescil ile 
ünvanı Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak değiştirilmiştir. Şirket’in ana faaliyet 
konusu temizlik kağıtları imalatı ve satışı ile birlikte bobin kağıt üretimi yapmaktadır.  
 
Şirket’in kayıtlı merkez adresi aşağıdaki gibidir: 
 
Philsa Caddesi, No:36 Torbalı, İzmir - Türkiye 
 
Şirket’in ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Not 18’de yer almaktadır.  
 
Grup’un 30 Haziran 2021, 30 Haziran 2020, 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla çalışan 
sayıları aşağıdaki gibidir:  
 

 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran  

2020 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık  

2018 
      
Dönem sonu 606 604 606 582 560 
Ortalama 606 594 591 585 537 
      
      

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
Şirket’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) esas 
faaliyet alanları ve faaliyette bulundukları ülkeler aşağıdaki gibidir:  
 

  
Faaliyette 

bulunduğu ülke 
 

Faaliyet alanı 
   
TZE Global Dış Ticaret A.Ş. (“TZE Global”) Türkiye İhracat/dış ticaret 
 
TZE Global, Şirket’in ihraç kayıtlı satışlarını üstlenmek için kurulmuş olup, 50.000 TL’lik sermayenin 
tamamı 30 Mart 2021 tarihi itibariyle Şirket’e aittir. 
 
Şirket, 30 Mart 2021 tarihinde 50.000 TL ödenmiş sermayeli ortak kontrole tabi işletme statüsünde ilişkili 
tarafı olan TZE Global Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerini 14.951.392 TL bedel karşılığında satın 
almıştır. İlgili satın alım işlemi, Türkiye Cumhuriyeti Torbalı Noterliği’nin 30 Mart 2021 tarih 3092 sayı ile 
tasdikli 2021/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile tasdik edilmiştir (Not 2.5). 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Şirket ve bağlı ortaklığı yasal defterlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına 
ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak tutmaktadır.  
 
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. 
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TFRS”) esas 
alınmıştır. TFRS’ler; Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla 
yayımlanan muhasebe standartları ile Yorumlardan ve KGK tarafından yayımlanan özel ve istisnai diğer 
standartlar ile bu alana ilişkin olarak yapılan ek, yorum ve diğer düzenlemelerden oluşmaktadır.  
 
Konsolide finansal tablo ve dipnotlar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TMS 
Taksonomisi Hakkında Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım 
Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur.  
 
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerinden ölçülen finansal yatırımlar dışında tarihi maliyet 
esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Konsolide finansal tablolar, Grup’un yasal kayıtlarına dayandırılarak TL cinsinden ifade edilmiş olup; 
TFRS’lere uygun olarak, Grup’un konsolide finansal durumunu ve performansını layıkıyla arz edebilmesi 
için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. 
 
Fonksiyonel ve sunum para birimi 
 

Şirketin ve bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, Grup’un ilişikteki konsolide 
finansal tabloları için sunum para birimi de TL olarak belirlenmiştir.  
 
İşletmenin sürekliliği 
 
Grup, konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamaktadır. 
 

Konsolide finansal tabloların onaylanması 
 

Grup’un ilişikteki konsolide finansal tabloları 20 Ağustos 2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. 
 
2.2 Muhasebe politikalarında ve raporlama standartlarındaki değişiklikler 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile 
tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 
i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 
Yapılan Değişiklikler 
 
Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin 
Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz 
Oranı Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır. 
İşletmeler bu değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 
uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır:  
 
IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki 
değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama 
 
Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki 
değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak 
değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal 
araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu 
durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun 
yerine nakit akışlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi 
öngörülmektedir.  
 
Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: 
Sınıflandırma ve Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını 
uygulayan şirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı 
uygulaması için zorunludur. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar 
 

- Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve 
dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan yapılmasına 
izin vermektedir. 
 

- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı 
varsayılır. 
 

- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin 
değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun 
değer değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir. 
 

- Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro riskten 
korunma stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle 
değiştirilmesine ilişkin muafiyet sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin 
korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine olanak sağlamaktadır. 
 

- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR 
reformu kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri 
uygulanır. 

 
Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması 
 
Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak 
belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına 
dair geçici muafiyet getirmektedir. 
 
İlave Açıklamalar 
 
Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif 
referans faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş 
gerçekleşmese de IBOR geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu 
risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek dipnot 
yükümlülükleri gerektirmektedir. 
 
Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla 
birlikte, şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. 
 
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
TFRS 16 Değişiklikleri - Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlardaki 
Değişiklik 
 
Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara 
tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri 
konusunda muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin, 
vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları 
da kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin değişiklik yapmıştır. 
 
Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
Genel anlamda, Grup konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların 
yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 
değişiklikleri yapacaktır. 
 
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 
Katkıları - Değişiklik 
 
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek 
üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz 
olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Grup söz konusu değişikliklerin 
etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir. 
 
TFRS 3’teki değişiklikler – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 
 
KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, 
TFRS 3’ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 
Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla 
değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan 
koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı 
zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)’ye atıfta 
bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
TMS 16’daki değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme  
 
KGK, Temmuz 2020’de,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle 
birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin 
satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin 
vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda 
muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap 
dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan 
maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet 
tanınmamıştır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
TMS 37’deki değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme 
maliyetleri 
 

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında 
değişiklikler yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa 
“zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için 
yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. 
Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) 
işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
 
KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı 
kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta 
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin 
sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. Gelecekteki nakit 
akış tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazı değişiklikler de hizmetlerin sağlandığı 
dönem boyunca muhasebeleştirilmektedir. İşletmeler, iskonto oranlarındaki değişikliklerin etkilerini kar 
veya zarar ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirmeyi tercih edebilirler. Standart, katılım 
özelliklerine sahip sigorta sözleşmelerinin ölçüm ve sunumu için özel yönlendirme içermektedir. TFRS 
17, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte 
veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatı uygulayan 
işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
TMS 1 Değişiklikleri - Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması 
 
15 Ocak 2021’de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 
Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere 
yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere 
açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar”e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi 
 
KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, 
aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır: 

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan olarak 
İştirak: Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak 
birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya 
iş ortaklığına da uygulanır. 

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10 
testinde dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal 
yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup 
olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler, 
tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren 
arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir. 

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan 
değişiklik ile, TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe 
uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate 
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır. 

 
Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 

Söz konusu değişikliklerin / iyileştirmelerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır 
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda 
gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 
 
UMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı 
 
Şubat 2021'de UMSK, UMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler 
yayınlamıştır. UMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile 
muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. 
Ayrıca, işletmelerin muhasebe tahminlerini geliştirmek için ölçüm tekniklerini ve girdilerini nasıl 
kullanacaklarına açıklık getirir. Değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki 
değişikliğin muhasebe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden 
kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe 
tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya 
yeni gelişmelerden kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların 
düzeltilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü UMSK tarafından korunmuştur. 
 
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
UMS 1 ve UFRS Uygulama Bildirimi 2 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Sunumu  
 
Şubat 2021'de UMSK, UMS 1 ve UFRS Uygulama Bildirimi 2 Önemlilik Tahminleri Yapma için 
işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak 
için rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri yayınlamıştır. UMS 1'de yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 
2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS'de "kayda 
değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, UMSK, muhasebe politikası bilgilerinin 
açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile değiştirmeye karar vermiştir. 'Önemli' UFRS'de 
tanımlanmış bir terimdir ve UMSK’ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük ölçüde 
anlaşılmaktadır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, işletmelerin hem işlemlerin 
boyutunu, diğer olay veya koşulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca işletmenin 
muhasebe politikası bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiştir. Söz 
konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin Ertelenmiş 
Vergi 
 
Mayıs 2021'de UMSK, UMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece 
istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını 
sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. UMS 12'ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan 
ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda 
muhasebeleştirilen yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi 
amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme 
meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal 
tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 
Konsolidasyon esasları 
 
a) Konsolide finansal tablolar aşağıda (b) maddesinde belirtilen esaslara göre hazırlanan ana 

ortaklık Europap Tezol’un ve bağlı ortaklığının hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil 
edilen şirketin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, TMS/TFRS’ye uygunluk ve Grup 
tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli 
düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. 

 
b)  Bağlı ortaklık, Europap Tezol’un yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken 

getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım 
yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olmasından ötürü kontrol yetkisine 
sahip olduğu şirketi ifade eder. 

 
 Bağlı ortaklık, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren 

konsolidasyon kapsamına alınmıştır. 
 
 Bağlı ortaklığın, finansal durum tabloları ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları tam 

konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in bağlı ortaklığının kayıtlı 
değerleri ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklık arasındaki grup 
içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu 
hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve kar veya 
zarar tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.  

 
Şirket’in 30 Haziran 2021, 30 Haziran 2020, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri 
itibarıyla konsolidasyon kapsamında yer alan bağlı ortaklıktaki hissedarlık oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 

Bağlı ortaklık 
Ortaklık 

 oranı  
Ortaklık 

 oranı 
Ortaklık 

 oranı  
Ortaklık 

 oranı 
Ortaklık  

oranı  
      
TZE Global Dış Ticaret A.Ş. %100 - - - - 
 
Ortak kontrol altındaki işletme birleşmeleri  
 
Grup’u kontrol eden paydaşın kontrolündeki şirketlerin paylarının transferinden kaynaklanan işletme 
birleşmeleri, “ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri” olarak değerlendirilmiş ve Şirket, KGK tarafından 
yayımlanan 2013-2 sayılı “Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” hakkındaki 
ilke kararı doğrultusunda ortak kontrole tabi işletme birleşmelerini hakların birleşmesi (pooling of 
interest) yöntemi ile muhasebeleştirmiştir. Hakların birleştirilmesi yöntemi uyarınca birleşme işlemi 
sunulan en erken karşılaştırmalı dönemin başında gerçekleşmiş gibi, eğer daha sonra ise, ortak 
kontrolün sağlandığı tarihte muhasebeleştirilir. Bu amaçla karşılaştırmalı dönemler yeniden düzenlenir. 
İktisap edilen varlıklar ve borçlar önceden Grup’un kontrolündeki paydaşlarının konsolide finansal 
tablolarında kaydedilen defter değerinden kaydedilirler. İktisap edilen şirketlerin özsermaye kalemleri 
sermayenin haricinde Grup’un özkaynaklarında aynı kalemlere eklenir ve ortaya çıkan kar ya da zarar 
özkaynaklarda muhasebeleştirilir.  
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Finansal araçlar 
 
Finansal varlıklar 
 
 i) Sınıflandırma 
 
Grup, finansal varlıklarını “itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen” ve “gerçeğe uygun değer 
farkı diğer kapsamlı gelir / gider hesaplarına yansıtılan finansal varlıklar” olmak üzere iki sınıfta 
muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli 
ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri esas alınarak yapılmaktadır. Grup, 
finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapmaktadır. Grup’un finansal varlıkların 
yönetiminde kullandığı iş modelinin değiştiği durumlar hariç, finansal varlıklar ilk 
muhasebeleştirilmelerinden sonra yeniden sınıflanmazlar; iş modeli değişikliği  durumunda ise, 
değişikliğin akabinde takip eden raporlama döneminin ilk gününde finansal varlıklar yeniden sınıflanırlar. 
 
 ii) Muhasebeleştirme ve ölçümleme 
 
“İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar”, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil 
edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlarında belirli tarihlerde 
sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarının 
bulunduğu, türev araç olmayan finansal varlıklardır. Grup’un itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilen finansal varlıkları, “nakit ve nakit benzerleri”, “ticari alacaklar” ve “diğer alacaklar” 
kalemlerini içermektedir. İlgili varlıklar, konsolide finansal tablolara ilk kayda alımlarında gerçeğe uygun 
değerleri ile; sonraki muhasebeleştirmelerde ise etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
bedelleri üzerinden ölçülmektedir. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıkların değerlemesi 
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 
 
“Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar”, sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde 
tutulan ve sözleşme şartlarında belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan 
faiz ödemelerini içeren nakit akışlarının bulunduğu türev araç olmayan finansal varlıklardır. İlgili finansal 
varlıklardan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç ya da kayıpları ile kur farkı 
gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır. Söz konusu varlıkların satılması 
durumunda diğer kapsamlı gelire sınıflandırılan değerleme farkları geçmiş yıl karlarına sınıflandırılır. 
Grup, özkaynağa dayalı finansal varlıklara yapılan yatırımlar için, gerçeğe uygun değerinde sonradan 
oluşan değişimlerin diğer kapsamlı gelire yansıtılması yöntemini, ilk defa konsolide finansal tablolara 
alma sırasında geri dönülemez bir şekilde tercih edebilir. Söz konusu tercihin yapılması durumunda, 
ilgili yatırımlardan elde edilen temettüler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  

 
iii) Finansal tablo dışı bırakma   
 

Grup, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona 
erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım satım 
işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Grup tarafından devredilen 
finansal varlıkların yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak 
muhasebeleştirilir.   
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
 iv) Değer düşüklüğü 
 
Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları değer düşüklüğü "beklenen kredi zararı" (BKZ) modeli ile 
hesaplanmaktadır. Değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyet finansal varlıklara ve sözleşme 
varlıklarına uygulanmaktadır. Zarar karşılıkları aşağıdaki bazda ölçülmüştür; 
 

- 12 aylık BKZ'ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde olası temerrüt olaylarından 
kaynaklanan BKZ’lerdir. 

- Ömür boyu BKZ'ler: bir finansal aracın beklenen ömrü boyunca muhtemel bütün temerrüt 
olaylarından kaynaklanan BKZ'lerdir. Ömür boyu BKZ ölçümü, raporlama tarihinde bir finansal 
varlık ile ilgili kredi riskinin ilk muhasebeleştirme anından sonra önemli ölçüde artması halinde 
uygulanır. İlgili artışın yaşanmadığı diğer her türlü durumda 12 aylık BKZ hesaplaması 
uygulanmıştır. 

 
Grup, finansal varlığın kredi riskinin raporlama tarihinde düşük bir kredi riskine sahip olması durumunda, 
finansal varlığın kredi riskinin önemli ölçüde artmadığını tespit edebilir. Bununla birlikte, ömür boyu BKZ 
ölçümü (basitleştirilmiş yaklaşım), önemli bir finansman unsuru olmaksızın ticari alacaklar ve sözleşme 
varlıkları için daima geçerlidir. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 

 
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat, satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski 
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
 
Ticari alacaklar  

 
Ticari alacaklar, cari hesap alacaklarından oluşmaktadır. Ticari alacaklar, fatura edilmiş tutardan, BKZ 
modeli uyarınca ayrılan değer düşüklüğü karşılığı sonrası taşınan değerleri ile yansıtılmakta ve etkin 
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmektedir. 
 
Konsolide finansal tablolarda itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakların değer 
düşüklüğü hesaplamaları kapsamında “basitleştirilmiş yaklaşım” uygulanmaktadır. Söz konusu yaklaşım 
ile ticari alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda (gerçekleşmiş değer 
düşüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar karşılıkları “ömür boyu beklenen kredi 
zararlarına” eşit bir tutardan ölçülmektedir. Basitleştirilmiş yaklaşım altında Grup müşterilerinden almış 
olduğu teminatları da dikkate alarak BKZ modeli uyarınca değer düşüklüğü karşılığını 
muhasebeleştirmektedir.  
 
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının 
veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından 
düşülerek “esas faaliyetlerden diğer gelirlere (giderler)” hesaplarında muhasebeleştirilir. 
 
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı kar (zararları) kar veya zarar tablosunda “esas faaliyetlerden diğer gelirler 
(giderler)” hesabı içerisinde muhasebeleştirilirler. Ticari alacakların değer düşüklüğü karşılığı sonrası 
itfa edilmiş maliyet değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır. 
 
Finansal yükümlükler  
 
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili 
finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe 
uygun değere ilave edilir. 
 
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak 
sınıflandırılır.  
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması 
gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip 
dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler. 
 
Etkin faiz yöntemi 
 
Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme 
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili 
finansal varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
Banka kredileri 
 
Bütün banka kredileri ilgili kredilerin işlem maliyetleri net tutarının gerçeğe uygun değer tutarı üzerinden 
muhasebeleştirilmektedir. 
 
İlk kayda alınış tarihinden sonra krediler etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile 
değerlenirler. İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki 
indirimler ve primler göz önünde bulundurulur. 
 
Yükümlülükler bilanço dışı bırakıldığında ve itfa süreci boyunca kar ve zararlar net kar veya zararlar 
altında muhasebeleştirilmektedir. 
 
Stoklar 
 
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da finansal durum tabloları tarihindeki maliyet bedelinden düşük 
olanı ile değerlendirilir. Maliyet bedelleri en güncel alış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Net 
gerçekleşebilir değer, satış fiyatından stokları hazır hale getirebilmek için yapılan pazarlama ve satış 
giderleri düşüldükten sonraki değerdir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına 
düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir 
tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden 
olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir 
değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen 
tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 
 
Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna 
ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Üretilen stoklar ve yarı mamüller söz 
konusu olduğunda maliyet normal işletme kapasitesine dayanan genel giderlerin uygun dağılımını içerir. 
Birim maliyet, aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemiyle değerlenmektedir. 
 
İlişkili taraflar 
 
(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili 

sayılır:  
 
Söz konusu kişinin, 
 

(i) Raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması 
durumunda,  

(ii) Raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 
(iii) Raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması durumunda.  
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(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili 

sayılır: 
 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde. 
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. 
(iii)  Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. 
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması 
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan 
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. 

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 
edilmesi halinde. 

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması halinde. 

 
İlişkili taraf işlemleri, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın, kaynakların, hizmetlerin ve 
yükümlülüklerin ilişkili taraflar arasında transfer edildiği işlemlerdir. Konsolide finansal tablolarda, 
Grup’un hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer 
gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçların 
kayıtlı değerlerinin, varlıkların ve borçların gerçeğe uygun değerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır. 
 
Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve var ise değer düşüklüğünün 
düşülmesi ile bulunan net defter değeri ile gösterilmektedir. Tarihi değerler, maddi duran varlığın alım 
maliyeti ile direkt olarak ilgili olan maliyetleri içermektedir. Alım tarihinden sonraki maliyetler, sadece 
varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik faydanın Grup’a akışının muhtemel olduğu ve varlığın maliyetinin 
güvenilir olarak ölçülebildiği durumlarda varlığın defter değerine ilave edilir veya ayrı bir varlık olarak 
kaydedilir. Maddi duran varlık alımına ilişkin verilen avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene veya yapılmakta 
olan yatırımlar hesabına alınana kadar peşin ödenmiş giderler altındaki verilen avanslar hesaplarında 
takip edilmektedir. Yapılmakta olan yatırımlar tarihi elde etme maliyetinden varsa değer düşüklüğünün 
düşülmesi ile bulunan net defter değeri ile gösterilmektedir. Tarihi elde etme değerleri, yapılmakta olan 
yatırımların alımı ile direkt olarak ilgili olan maliyetleri ve borçlanma  maliyetlerini içermektedir. Eğer 
bakım ve onarım gideri ilgili aktifte geliştirme veya gözle görülür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir. 
Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortisman 
ayrılmaktadır. 
 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının 
düşülmesi ile bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.  Amortisman, aşağıda belirtilen maddi duran 
varlıkların ekonomik faydalı ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre 
hesaplanmaktadır (Not 9). Arsalar, ekonomik faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden 
amortismana tabi tutulmamışlardır.  
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Maddi varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: 
 
 Yıl 
  

Yeraltı ve yerüstü düzenler 6-15 
Binalar 50 
Makine ve ekipmanlar 5-35 
Taşıtlar 3-15 
Demirbaşlar 3-15 
Özel maliyetler 5-10 
 
Maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinin varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksek olduğu 
durumlarda duran varlık geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlık elden çıkarılmalarıyla oluşan 
gelir ve zararlar, maddi duran varlık net defter değerleri üzerinden hesaplanarak kar veya zarar 
tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelir/gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 
 
Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 
dilecek faydaları artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir.  
 
Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine 
göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur.  Maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
 Yıl 
  

Haklar 3-15 
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3-15 
 
Borçlanma maliyetleri 
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, 
satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma 
veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 
 
Kullanım hakkı varlıkları 
 
Grup, kullanım hakkı varlıklarını finansal kiralama sözleşmesinin başladığı tarihte 
muhasebeleştirmektedir (örneğin, ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih itibarıyla). Kullanım hakkı 
varlıkları, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanır. 
Finansal kiralama borçlarının yeniden değerlenmesi durumunda bu rakam da düzeltilir.  
 
Kullanım hakkı varlığının maliyeti aşağıdakileri içerir:  
(a)  kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,  
(b)  kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden, alınan tüm 

kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, ve 
(c)  Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler.  
 
Dayanak varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda Grup’a devri makul bir şekilde kesinleşmediği 
sürece, Grup kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı 
ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutmaktadır. 
 
Kullanım hakkı varlıkları değer düşüklüğü değerlendirmesine tabidir. 
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Kira Yükümlülükleri 
 
Grup kira yükümlülüğünü kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü 
değeri üzerinden ölçmektedir.  
 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri, dayanak 
varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte 
ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur: 
 
(a)  Sabit ödemeler, 
(b)  İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks 

veya orana bağlı değişken kira ödemeleri, 
(c)  Kalıntı değer taahhütleri kapsamında Grup tarafından ödenmesi beklenen tutarlar 
(d)  Grup’un satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu 

opsiyonun kullanım fiyatı ve 
(e)  Kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi 

durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 
 
Bir endekse veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemeleri, ödemeyi tetikleyen olayın veya koşulun 
gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilmektedir. 
 
Grup kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımnî faiz oranının 
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise 
Grup’un yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak 
belirlemektedir. 
 
Grup kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer: 
 
(a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, ve 
(b) Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır. 
 
Buna ek olarak, kiralama süresinde bir değişiklik, özü itibarıyla sabit kira ödemelerinde bir değişiklik 
veya dayanak varlığı satın alma opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede bir değişiklik olması 
durumunda, finansal kiralama yükümlülüklerinin değeri yeniden ölçülmektedir. 
 
Kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalar 
 
Grup, kısa vadeli kiralama kayıt muafiyetini, kısa vadeli makine ve teçhizat kiralama sözleşmelerine 
uygulamaktadır (yani, başlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi olan ve bir 
satın alma opsiyonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerli varlıkların muhasebeleştirilmesi 
muafiyetini, kira bedelinin düşük değerli olduğu düşünülen ofis ekipmanlarına da uygulamaktadır. Kısa 
vadeli kiralama sözleşmeleri ve düşük değerli varlıkların kiralama sözleşmeleri, kiralama süresi boyunca 
doğrusal yönteme göre gider olarak kaydedilir. 
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Karşılıklar 
 
Karşılıklar bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da 
yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkması 
olası ise ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara 
alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması 
muhtemel giderlerin finansal durum tabloları tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her 
finansal durum tablosu hazırlanış tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak 
şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 
 
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi 
mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir. Şarta bağlı 
yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise konsolide finansal 
tablolara yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise konsolide finansal tablolara 
yansıtılmayıp, ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu taktirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 
Hasılat 
 
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. 
 
Mal ve hizmet satışları  
 
Grup, hasılatın muhasebeleştirilmesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UFRS 15 
doğrultusunda aşağıda yer alan beş aşamalı modeli kullanmaya başlamıştır. 
 
• Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması 
• Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 
• Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi 
• İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması 
• Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
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Bu modele göre öncelikle müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt edilen mal veya hizmetler 
değerlendirilmekte ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü ayrı 
bir edim yükümlülüğü olarak belirlenmektedir. Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zaman içinde mi 
yoksa belirli bir zaman diliminde mi yerine getirileceği tespit edilmektedir. Grup, bir mal veya hizmetin 
kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yaygın 
bir şekilde yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik 
ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak konsolide finansal tablolara alır. Mal veya hizmet devri 
taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülüklerine ilişkin hasılat, mal veya hizmetlere ilişkin kontrolünün 
tamamen müşterilere geçtiği zaman muhasebeleştirilir. Asıl faaliyet konusuna ilişkin malların satışından 
elde edilen hasılat; karşılığında alınan veya alınacak tutardan iadeler, satış iskontoları ve ciro primleri 
düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.  
 
Hasılat, genellikle yapılan bir satış sözleşmesi suretiyle ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle 
ilgili risk ve faydaların satın alana transfer olmuş olması, ödenecek bedelin tahsil edilebilir olması, ilgili 
maliyet ve muhtemel iade tutarlarının güvenilir şekilde tahmin edilebilmesi, satışa konu mal üzerinde 
devam eden yönetimsel satıcı lehine bir hak kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde 
ölçülebildiği durumlarına ilişkin yeterli kanıt olması durumunda kaydedilir. Bir indirimin kabul edilmesi 
muhtemel ve tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebiliyorsa hasılat kaydedildiği anda indirim tutarı hasılattan 
düşülerek kaydedilir.  
 
Grup aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat 
olarak muhasebeleştirir: 
 
a) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uyarınca) onaylamış 

ve kendi edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir, 
b) Grup her bir tarafın devredeceği mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir, 
c) Grup devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili ödeme koşulları tanımlayabilmektedir, 
d) Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 
e) Grup’un müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması 

muhtemeldir. Bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken işletme, 
sadece müşterinin bu bedeli vadesinde ödeyebilmesini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır.  

 
TFRS 15 kapsamında, müşterilerle yapılan sözleşmelerin başlangıcında, müşteriye taahhüt edilen mal 
veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen 
sürenin bir yıl veya daha az olduğu durumlarda taahhüt edilen işlem bedelinde önemli bir finansman 
bileşeninin etkisi olmadığı varsayımı ile düzeltme yapılmaması opsiyonu tanınmaktadır. Grup, vadeli 
satış sözleşmelerinden kaynaklı hasılatın içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, 
işlem bedeli gelecekte oluşacak tahsilatların finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile 
indirgenmesi ile tespit edilmektedir. Vade satış işlemlerinden kaynaklı vade farkı gelirleri tahakkuk 
esasına göre “esas faaliyetlerden diğer gelirler” olarak ilgili dönemlerde muhasebeleştirilir. 
 
Faiz geliri 
 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek 
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili 
dönemde tahakkuk ettirilir. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Pay başına kazanç 
 
Pay başına kazanç / (kayıp), dönem net karı veya zararının cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine 
ait adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltme 
farklarından hisseleri oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini arttırabilirler. Pay 
başına kazanç / (kayıp) hesaplanırken, bu bedelsiz hisseler çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla 
pay başına kazanç / (kayıp) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, bedelsiz 
hisseler açısından geriye dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir. 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar: 
 
Tanımlanmış fayda planı (kıdem tazminatı karşılıkları) 
 
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki 
nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdür.  
 
Grup, konsolide finansal tablolardaki kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve 
Grup’un personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş 
yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihi itibarıyla iskonto edilmiş değerini 
kayıtlara almıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılmıştır.  
 
Birikmiş izin karşılıkları  
 
Çalışanlara sağlanan uzun vadeli karşılıklar olarak tanımlanan kullanılmamış izin haklarından doğan 
yükümlülükler, hak kazanıldığı dönemlerde tahakkuk edilerek muhasebeleştirilmiştir.  
 
Ücretler ve kesintiler 
 
Ücretler, maaşlar ve sosyal güvenlik katkıları gibi dönem içinde çalışanlara sağlanan faydalar 
kapsamında borçlanılan tutarlardır. Bu tutarlar tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine 
yansıtılmaktadır. 
 
Cari dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi 
 
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar 
altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi 
takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. 
 
Kurumlar vergisi 
 
22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
11’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü madde ile %20 olan 
kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 
oranında uygulanacaktır. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden başlayarak geçerli olmuştur. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Türk Vergi mevzuatına göre, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan kurumlar, kurumlar vergisine 
tabidir. Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beş yıl içindeki mali karlar ile mahsup edilebilmekte 
olup, önceki yıllar kazançlarından (geriye dönük) mahsup mümkün değildir. Ayrıca, kurumlar vergisine 
mahsup edilmek üzere yıl içinde beyan edilen matrahlar üzerinden %25 oranında  geçici vergi 
ödenmektedir. 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vergi karşılığı yürürlükteki vergi mevzuatı 
çerçevesinde ayrılmıştır. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince 
beş yıl içerisinde incelenebilmektedir. 
 
Türkiye’de mukim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf 
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de 
mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.  
 
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal 
tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. 
Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca finansal durum tablosu tarihi 
itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. 
 
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar gerçekleşmesi / kapanması beklenen 
geçici farklar için %25 vergi oranı, 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleşmesi / kapanması beklenen 
geçici farklar için ise %23 vergi oranı kullanılmıştır. 2022 sonrası geçici farklar için kullanılan vergi oranı 
ise %20’dir. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Raporlama tarihinden sonraki olaylar; net dönem kar veya zararına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer 
seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile 
konsolide finansal tabloların yayımlanması için yetkilendirilme ve onay tarihi arasındaki tüm olayları 
kapsar. 
 
Grup, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Düzeltme gerektirmeyen 
raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda 
açıklanmaktadır. 
 
Yabancı para işlemler 

 
Finansal durum tablosunda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar ve borçlar raporlama dönemi 
sonundaki T.C. Merkez Bankası döviz kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde 
gerçekleşen yabancı paraya bağlı işlemler, işlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na 
çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri kar veya zarar tablosuna dahil 
edilmektedir. 
 
Yabancı para cinsinden tarihi maliyetleriyle ölçülen parasal olmayan kalemler işlem tarihindeki kurlar 
kullanılarak TL’ye çevrilir. Yeniden çevrimden dolayı oluşan yabancı para kur farkları kâr veya zarar 
hesaplarında eğer ticari faaliyetlerden ise esas faaliyet gelirler ve giderleri, eğer yatırım faaliyetlerinden 
ise yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler ve finansman faaliyetlerinden ise finansman gelirleri ve 
giderleri altında gösterilen kur farkları kârı veya zararı hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.  
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir: 
 
 ABD Doları / TL Avro / TL GBP / TL 
    
30 Haziran 2021 8,7052 10,3645 12,0343 
31 Aralık 2020 7,3405 9,0079 9,9438 
30 Haziran 2020 6,8422 7,7082 8,4282 
31 Aralık 2019 5,9402 6,6506 7,7765 
31 Aralık 2018 5,2609 6,0280 6,6528 
 
Sermaye ve temettüler 

 
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 
dönemde birikmiş karlardan indirilerek kaydedilir. 
 
Netleştirme 
 
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net 
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 
 
Nakit akış tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını 
gösterir.  
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve 
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 
2.4 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler, muhasebe tahminleri ve hataları 
 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek 
dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik 
olarak uygulanır.  
 
2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 
 
Şirket, 30 Mart 2021 tarihinde 50.000 TL ödenmiş sermayeli ortak kontrole tabi işletme statüsünde ilişkili 
tarafı olan TZE Global Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerini 14.951.392 TL bedel karşılığında satın 
almıştır. İlgili satın alım işlemi, Türkiye Cumhuriyeti Torbalı Noterliği’nin 30 Mart 2021 tarih 3092 sayı ile 
tasdikli 2021/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile tasdik edilmiştir. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Bu satın alma işlemi “Ortak Kontrole Tabii İşletme Birleşmesi” olarak değerlendirilmiş olup hakların 
birleştirilmesi yöntemiyle muhasebeleştirilmiştir. Bu sebeple, Şirket’in 1 Ocak 2018 tarihli açılış 
bilançosundan geçerli olmak üzere, 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihli finansal durum tabloları ve aynı 
tarihler itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar tabloları devralınan ortak kontrole tabi 
işletme olan TZE Global’in aynı tarihlere ait finansal tablolarını da içerecek şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla 1 Ocak 2018 açılış bilançosu tarihi itibarıyla TZE Global’in varlık ve 
yükümlülükleri (net varlıkları) maliyet bedelleri ile kayıtlara alınmış ve ödenen tutar ile net varlık tutarı 
arasındaki fark “ortak kontrole tabi işletmeler içeren birleşme etkisi” hesabında muhasebeleştirilmiştir. 
 
Grup’un TZE Global’in ortak kontrole tabi işletme birleşmesi kapsamında hakların birleşmesi uygulaması 
dikkate alınarak 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait 
finansal tabloları konsolide edilerek birleştirilmiş ve yeniden düzenlenerek raporlanmıştır. Bu çerçevede 
Grup’un 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları 
hazırlanırken karşılaştırmalı sunum yapılabilmesi açısından aynı şekilde ortak kontrole tabi işletme 
birleşmesi uygulaması dikkate alınarak TZE Global’in 1 Ocak – 31 Haziran 2020 dönemine ilişkin kar 
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosu Grup’un finansal tablolarına konsolide 
edilmiştir. 
 
2.6 Önemli muhasebe tahmin, karar ve varsayımları 
 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük 
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile meydana gelmesi muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve 
raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirmeler, varsayımlar ve 
tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler 
düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde 
konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. 
 
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek raporlama 
tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak 
yapılan önemli varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 

a) Muhasebe politikaları gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetinden 
birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. 
Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi 
kullanılarak ayrılmaktadır. Grup, 30 Haziran 2021, 30 Haziran 2020, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 
2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Not 2.3’de açıklanan faydalı ekonomik ömürleri 
üzerinden amortisman ayırmaktadır (Not 9 ve 10). Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 
doğrusal yöntem ile amortisman ayırmak için belirlediği faydalı ömürler, Grup yönetimi benzer 
varlıklara ilişkin geçmiş tecrübelerine dayanmakta ve en iyi tahminlerini yansıtmaktadır. Söz 
konusu faydalı ömürler her raporlama tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapılır. 

b) Ticari alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı basitleştirilmiş yaklaşım altında BKZ modeli 
uyarınca hesaplanmaktadır. Söz konusu model uyarınca Grup müşterilerini geçmiş dönemlerdeki 
tecrübeleri ve alacak yaşlandırmaları kapsamında takip etmektedir. Değer düşüklüğü karşılığının 
hesaplanmasında müşteri bazında almış olduğu teminatlar, alacak sigortası limitleri dikkate 
alınarak net risk hesaplaması yapılmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı 
değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden 
konsolide finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan tahsilat performansları ile yeniden 
görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. 30 Haziran 2021, 30 Haziran 2020, 31 Aralık 2020, 
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un ticari alacaklara ilişkin açıklamaları 
Not 6’da yer almaktadır. 
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

c) Grup, kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplamasında iskonto oranı, enflasyon oranı, reel maaş 
artış oranı, kendi isteğiyle ayrılma olasılığı gibi çeşitli varsayımlarda bulunmaktadır. Konsolide 
finansal tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”da 
belirtilen konsolide finansal tablolara alma ve değerleme esaslarına göre hesaplanmıştır (Not 16).  
 

d) Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile TFRS’lere göre hazırlanmış konsolide mali tabloları 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve 
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider 
kalemlerinin vergiye esas tutarlarının yasal mali tablolar ile TFRS’lere göre hazırlanan konsolide 
mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Grup’un gelecekte oluşacak 
karlardan indirilebilecek geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri 
bulunmaktadır (Not 24). 

 
2.7 Bölümlere göre raporlama 
 
Grup’un ana faaliyet konusu tek olduğundan coğrafi grup haricinde raporlanabilir bölümleri 
bulunmamaktadır. Coğrafi gruplama ise satışların yapıldığı coğrafyalar gözetilerek belirlenmiştir. Grup 
yönetimi Dipnot 19’da detayları belirtilen coğrafi bölümler dışında faaliyet sonuçlarını ayrı takip 
etmemektedir. Bu sebeple coğrafi bölümler için hasılat dışında performans ölçütü açıklanamamaktadır. 
 
2.8  Cari döneme ilişkin önemli değişiklikler 
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından dolayı, gerek Grup’un içinde bulunduğu sektörde 
gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalar paralelinde, Grup’un faaliyetlerine 
ve finansal durumuna olası etkileri en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Grup yönetimi 
tarafından alınmıştır. COVID-19 etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye’de ne kadar süre ile devam 
edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi 
netleştikçe orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı söz konusu 
olabilecektir. Bununla birlikte, 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal tabloları hazırlanırken COVID-
19 salgınının olası etkileri değerlendirilmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan 
tahmin ve varsayımlar gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal 
tablolarda değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. 
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3. Nakit ve nakit benzerleri 
 

 
30 Haziran  

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Kasa 7.064 39.205 31.038 19.216 
Banka     
 - Vadesiz mevduatlar     
    - TL  2.185.794 2.761.237 775.545 1.681.423 
    - ABD Doları  35.204.478 29.553.872 6.940.078 11.289.099 
    - Avro 15.456.083 14.366.632 2.482.101 5.481.356 
    - İngiliz Sterlini 11.430.621 11.539.773 6.206.601 1.749.269 
 - Vadeli mevduatlar     
    - TL  35.517.887 1.200.000 23.500.000 18.960.000 
    - ABD Doları  95.757.200 94.784.730 52.939.537 24.777.577 
    - İngiliz Sterlini 12.034.300 - - - 
     
Toplam 207.593.427 154.245.449 92.874.900 63.957.940 

 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların 
ortalama vadeleri aşağıdaki gibidir:  
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
TL (Gün) 1 4 2 1 
ABD Doları (Gün) 13 22 16 33 
İngiliz Sterlini (Gün) 29 - - - 

 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların 
para birimi bazında ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
TL %19,00 %15,00 10,66% 19,53% 
ABD Doları %1,72 %3,13 2,25% 4,58% 
İngiliz Sterlini %0,70 - - - 

 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit 
benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır.  
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4. Finansal yatırımlar 
 
a)  İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımlar 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

 2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Tahvil ve bonolar (*) - 13.906.575 - - 
Diğer 49.122 44.854 27.970 21.679 
     
Toplam 49.122 13.951.429 27.970 21.679 

 
(*) Grup’un uluslararası bir finans kuruluşundan 4 Mart 2020 tarihinde %13,60 faiz oranı üzerinden 1 yıl vadeli 

olarak almış olduğu Türk Lirası cinsinden bonoyu ifade etmektedir.  
 
İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2018 
      
1 Ocak 13.951.429 27.970 27.970 21.679 15.490 
Dönem içindeki alımlar  - 12.500.000 12.500.000 - - 
Dönem içi tahsilat (anapara) (12.500.000) - - - - 
Dönem içinde tahakkuk eden faiz  293.425 549.589 1.406.575 - - 
Dönem içinde tahsil edilen faiz (1.700.000) - - - - 
Diğer  4.268 11.055 16.884 6.291 6.189 
      
31 Aralık 49.122 13.088.614 13.951.429 27.970 21.679 

 
b)  Gerçeğe uygun değer farkları diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal yatırımlar 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

 2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     

Hisse senetleri - Borsada işlem görmeyen (*)     
Enda Enerji Holding A.Ş. 8.371.138 8.452.754 7.055.213 5.276.198 
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. 4.069.310 3.532.567 3.532.567 2.712.073 
     
Toplam 12.440.448 11.985.321 10.587.780 7.988.271 

 
(*)  30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018  tarihleri itibariyle Grup’un Enda Enerji 

Holding A.Ş. ve Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’nin sermayesindeki payları sırasıyla %1 ve %0,4’tür.  
  



Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
 
1 Ocak - 30 Haziran 2021, 2020 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2020, 2019, 2018 tarihleri itibarıyla  
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
 

(33) 

4. Finansal yatırımlar (devamı) 
 
Gerçeğe uygun değer farkları diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal yatırımların dönem içi hareketleri 
aşağıdaki gibidir:  
 

 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2018 
      
Açılış bakiyesi 11.985.321 10.587.780 10.587.780 7.988.271 3.924.648 
Cari dönem değişim etkisi  455.127 - 1.397.541 2.599.509 4.063.623 
      
Kapanış bakiyesi 12.440.448 10.587.780 11.985.321 10.587.780 7.988.271 

 
 
5. Finansal borçlanmalar 
 

 
30 Haziran  

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Kısa vadeli finansal borçlanmalar     
Banka kredileri 48.732.388 30.029.097 12.076.431 28.298.516 
Kiralama yükümlülükleri (*) 21.062.513 17.857.727 10.383.739 276.348 
Diğer finansal yükümlülükler - 6.611 47.699 42.805 
     
 69.794.901 47.893.435 22.507.869 28.617.669 
     
Uzun vadeli finansal borçlanmaların 
kısa vadeli kısımları   

 
 

Banka kredileri 29.927.844 33.193.446 20.909.604 18.976.795 
     
 29.927.844 33.193.446 20.909.604 18.976.795 
     
Uzun vadeli finansal borçlanmalar     
Banka kredileri 91.469.739 68.070.917 20.768.506 20.652.280 
Kiralama yükümlülükleri (*) 4.295.509 12.280.977 21.622.078 29.017.826 
     
 95.765.248 80.351.894 42.390.584 49.670.106 
     
Toplam 195.487.993 161.438.775 85.808.057 97.264.570 
 
(*)  Kiralama yükümlülüklerinin büyük bir bölümü Grup’un geçmiş dönemlerde sat-geri kirala işlemi yoluyla bir 

finansal kuruluştan edinmiş olduğu borçlanmalara ilişkin yükümlülüklerini ifade etmektedir.  
 

a) Kısa vadeli borçlanmalar 
 
  30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

  

Etkin 
faiz 

oranı 
 % Tutar – TL 

Etkin  
faiz  

oranı 
 % 

 
Tutar – TL 

Etkin 
faiz 

oranı  
% Tutar – TL 

Etkin 
 faiz  

oranı 
 % Tutar – TL 

          
- TL          
   -Sabit faizli krediler 17,10 48.732.388 9,38 30.029.097 9,77 12.076.431 15,76 28.298.516 
          
Toplam  48.732.388  30.029.097  12.076.431  28.298.516 
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5. Finansal borçlanmalar (devam) 
 

b) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 

  30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

  

Etkin 
faiz 

oranı 
% Tutar – TL 

Etkin 
faiz 

oranı 
% 

 
Tutar - TL 

Etkin  
faiz  

oranı  
% 

 
Tutar - TL 

Etkin 
faiz 

 oranı 
% 

 
Tutar - TL 

          
Banka kredileri         
 - TL         
   -Sabit faizli krediler 11,50 18.312.234 11,10 21.491.581 11,10 5.701.373 15,76 3.108.876 
 - Avro         
   -Sabit faizli krediler 3,33 11.615.610 3,24 11.701.865 3,33 11.479.738 3,43 9.109.024 

   -Değişken faizli krediler 
- - - - 

Euribor + 
2,90 3.728.493 

Euribor 
+ 2,90 6.758.895 

          
Toplam  29.927.844  33.193.446  20.909.604  18.976.795 

 
c) Uzun vadeli borçlanmalar     

 
  30 Haziran 2021 31 Aralık 2020                31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

  

Etkin 
faiz 

oranı 
% Tutar – TL  

Etkin 
faiz 

oranı 
% 

 
Tutar – TL  

Etkin 
 faiz  

oranı 
 % 

 
 
 

Tutar – TL 

Etkin 
faiz 

oranı  
% 

 
Tutar – TL  

          
Banka kredileri          
 - TL         
   -Sabit faizli krediler 14,10 55.519.535 13,62 59.736.231 10,55 6.016.659 15,76 1.333.333 
 - Avro         
   -Sabit faizli krediler 3,26 35.950.204 3,54 8.334.686 3,43 14.751.847 3,43 15.939.499 
    
-Değişken faizli krediler - - - - - - 

Euribor 
+ 2,90 3.379.448 

         
Toplam  91.469.739  68.070.917  20.768.506  20.652.280 

 
d) Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 

  30 Haziran 2021 31 Aralık 2020     31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

  

Etkin 
faiz 

oranı 
% Tutar – TL  

Etkin 
faiz 

oranı 
% 

 
Tutar – TL  

Etkin  
faiz  

oranı 
 % 

 
Tutar – TL  

Etkin 
faiz 

oranı 
 % 

 
Tutar – TL  

          
Kiralama yükümlülükleri         
 - TL         
   -Sabit faizli  17,50 1.265.835 14,71 532.524 8,98 88.158 8,98 133.166 
 - Avro         
   -Sabit faizli 6,66 19.796.678 6,66 17.325.203 6,66 10.295.581 5,78 143.182 
         
Toplam  21.062.513  17.857.727  10.383.739  276.348 
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5. Finansal borçlanmalar (devam) 
 

e) Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 

  30 Haziran 2021 31 Aralık 2020     31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

  

Etkin 
faiz 

oranı 
% 

 
 
 

Tutar – TL  

Etkin 
faiz 

oranı 
% 

 
 
 

Tutar – TL  

Etkin  
faiz  

oranı 
 % 

 
 
 

Tutar – TL  

Etkin 
faiz 

oranı  
% 

 
 
 

Tutar – TL  
          

Kiralama yükümlülükleri         
 - TL         
   -Sabit faizli  15,65 203.893 13,72 274.277 10,55 - 15,76 88.158 
 - Avro         
   -Sabit faizli 6,66 4.091.616 6,66 12.006.700 6,66 21.622.078 6,66 28.929.668 
         
Toplam  4.295.509  12.280.977  21.622.078  29.017.826 

 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, Grup’un uzun vadeli 
banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 
2021 

31 Aralık  
2020 

31 Aralık  
2019 

31 Aralık  
2018 

 
   

 

1-2 yıl içinde 41.711.391 29.549.598 14.230.842 11.986.625 
2-3 yıl içinde 25.011.733 27.185.171 3.937.884 3.409.796 
3-4 yıl içinde 14.465.119 6.502.057 2.599.780 2.899.459 
4-5 yıl içinde 10.281.496 4.834.091   -    2.356.400 
     

Toplam 91.469.739 68.070.917 20.768.506 20.652.280 
 
Finansal borçlanmaların hareket tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak – 30 Haziran 2021 
Banka 

kredileri 
Kiralama 

yükümlülükleri 
Diğer finansal 
yükümlülükler Toplam 

     
Açılış 131.293.460 30.138.704 6.611 161.438.775 
Dönem içinde alınan ilaveler 82.231.296 1.182.221 - 83.413.517 
Dönem içinde ödenen anapara (45.520.569) (9.534.550) (6.611) (55.061.730) 
Dönem içinde tahakkuk eden faiz 4.747.534 722.282 - 5.469.816 
Dönem içinde ödenen faiz (7.560.785) (654.788) - (8.215.573) 
Kur farkı (kar) / zararı 4.939.035 3.504.153 - 8.443.188 
     
Dönem sonu 170.129.971 25.358.022 - 195.487.993 
 

1 Ocak – 30 Haziran 2020 
Banka 

kredileri 
Kiralama 

yükümlülükleri 
Diğer finansal 
yükümlülükler Toplam 

     
Açılış 53.754.541 32.005.817 47.699 85.808.057 
Dönem içinde alınan ilaveler 70.488.255 - - 70.488.255 
Dönem içinde ödenen anapara (42.418.634) (4.628.740) (47.699) (47.095.073) 
Dönem içinde tahakkuk eden faiz 2.227.006 778.459 - 3.005.465 
Dönem içinde ödenen faiz (1.621.153) (778.459) - (2.399.612) 
Kur farkı (kar) / zararı (381.348) 4.892.808 - 4.511.460 
     
Dönem sonu 82.048.667 32.269.885 - 114.318.552 
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5. Finansal borçlanmalar (devam) 
 

1 Ocak – 31 Aralık 2020 
Banka 

kredileri 
Kiralama 

yükümlülükleri 
Diğer finansal 
yükümlülükler Toplam 

     
Açılış 53.754.541 32.005.817 47.699 85.808.057 
Dönem içinde alınan ilaveler 116.492.485 1.142.506 - 117.634.991 
Dönem içinde ödenen anapara (49.457.651) (13.273.412) (41.088) (62.772.151) 
Dönem içinde tahakkuk eden faiz 6.393.894 1.635.186 - 8.029.080 
Dönem içinde ödenen faiz (3.599.206) (1.583.166) - (5.182.372) 
Kur farkı (kar) / zararı 7.709.397 10.211.773 - 17.921.170 
     
Dönem sonu 131.293.460 30.138.704 6.611 161.438.775 
 

1 Ocak – 31 Aralık 2019 
Banka 

kredileri 
Kiralama 

yükümlülükleri 
Diğer finansal 
yükümlülükler Toplam 

     
Açılış 67.927.591 29.294.174 42.805 97.264.570 
Dönem içinde alınan ilaveler 91.482.675 - 4.894 91.487.569 
Dönem içinde ödenen anapara (108.739.214) (283.160) - (109.022.374) 
Dönem içinde tahakkuk eden faiz 4.086.523 1.464.268 - 5.550.791 
Dönem içinde ödenen faiz (4.448.467) (1.464.268) - (5.912.735) 
Kur farkı (kar) / zararı 3.445.433 2.994.803 - 6.440.236 
     
Dönem sonu 53.754.541 32.005.817 47.699 85.808.057 
 

1 Ocak – 31 Aralık 2018 
Banka 

kredileri 
Kiralama 

yükümlülükleri 
Diğer finansal 
yükümlülükler Toplam 

     
Açılış 67.506.070 22.215.179 9.674 89.730.923 
Dönem içinde alınan ilaveler 73.501.432 - 33.131 73.534.563 
Dönem içinde ödenen anapara (85.183.561) (241.976) - (85.425.537) 
Dönem içinde tahakkuk eden faiz 6.462.679 1.211.992 - 7.674.671 
Dönem içinde ödenen faiz (6.947.900) (1.211.992) - (8.159.892) 
Kur farkı (kar) / zararı 12.588.871 7.320.971 - 19.909.842 
     
Dönem sonu 67.927.591 29.294.174 42.805 97.264.570 
 
 
6. Ticari alacaklar ve borçlar 
 
a) Ticari alacaklar 
  

30 Haziran 
2021 

31 Aralık  
2020 

31 Aralık 
 2019 

31 Aralık  
2018  

    
Ticari alacaklar 140.613.552 137.977.048 122.012.321 94.530.585 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 
(Not 26) 15.186 15.186 22.844 18.667 
Alacak senetleri 3.133.602 4.487.893 3.883.036 2.082.646  

     
143.762.340 142.480.127 125.918.201 96.631.898 

     
Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı (4.398.497) (4.406.701)  (4.406.701) (720.915) 
     
Ticari alacaklar, net  139.363.843 138.073.426 121.511.500 95.910.983 
 
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari alacakların ortalama tahsilat süresi 77 gündür. (31 
Aralık 2020: 76 gün, 31 Aralık 2019,: 67 gün, 31 Aralık 2018: 67 gün).  
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6. Ticari alacaklar ve borçlar (devamı) 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait ticari alacak değer düşüklüğü karşılığının 
hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  

 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Açılış bakiyesi 4.406.701 4.406.701 4.406.701 720.915 96.577 
Cari dönem karşılık gideri - - - 3.805.944 624.338 
Konusu kalmayan karşılıklar  (8.204) - - (120.158) - 
      
Kapanış bakiyesi 4.398.497 4.406.701  4.406.701 4.406.701 720.915 
 

Grup’un müşterilerden almış olduğu teminatların detayı Not 17, kredi riski yönetimine dair açıklamaları 
Not 27’de yer almaktadır. 
 
b) Ticari borçlar 
 
  30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
  

 
   

Ticari borçlar 53.785.516 42.008.385 32.568.786 41.083.006 
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 26) 9.185 11.050 291 123.036 
Ticari borçlar reeskontu (-) (498.746) (558.183) (193.567) (726.727) 
      
Toplam 53.295.955 41.461.252 32.375.510 40.479.315 

 
 
7. Diğer alacaklar 
 
 30 Haziran  

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Kısa vadeli diğer alacaklar     
KDV alacakları 3.617.153 9.063.645 2.996.272 1.878.762 
Verilen depozito ve teminatlar 6.848 6.848 6.848 - 
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 26) 19.290 - - - 
Diğer çeşitli alacaklar            17.805 - - - 
     
Uzun vadeli diğer alacaklar     
Verilen depozito ve teminatlar 1.445 1.445 1.445 1.445 
     

Toplam 3.662.541 9.071.938 3.004.565 1.880.207 
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8. Stoklar 
 
 30 Haziran 

 2021 
31 Aralık 

 2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
İlk madde ve malzeme  76.519.917 71.709.367 44.879.940 31.597.490 
Mamuller (*) 47.986.691 36.127.604 22.162.957 13.933.422 
Yarı mamuller  32.772.985 19.162.363 13.152.802 14.681.907 
Yoldaki mallar  1.345.043 606.580 3.457.971 4.443.487 
Ticari mallar 160.620 398.733 16.136 17.912 
Diğer stoklar (**)  10.185.082 9.357.330 6.081.873 3.977.693 
     

Toplam  168.970.338 137.361.977 89.751.679 68.651.911 
 
(*)  Grup tarafından fatura edilmiş fakat henüz kontrolün alıcıya geçmemesinden dolayı edim yükümlülüğü 

yerine getirilmeyen yoldaki mamul stokları 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 
2018 tarihleri itibarıyla yoldaki mamül stokları sırasıyla 21.898.529 TL, 14.566.172 TL, 7.658.453 TL ve 
2.959.536 TL’dir.  

(**)  Diğer stoklar üretim makineleri için ilerde kullanılabilecek yedek parçalardan ve ürün etiketlerinden 
oluşmaktadır, kullanıldıkça ya da sarf edildikçe satışların maliyeti hesaplarına kaydedilmektedir. 
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9. Maddi duran varlıklar 
 
30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 

Arazi ve 
arsalar 

Yeraltı ve 
yerüstü 

düzenleri 
 

Binalar 
Makine ve 

ekipmanlar Araçlar 
Döşeme ve 

demirbaşlar 
Özel 

maliyetler 

Yapılmakta 
olan 

yatırımlar 
 

Toplam 
          
Maliyet          
          
1 Ocak 2021 3.673.883 982.794 46.054.224 164.260.915 8.178.328 4.548.871 118.523 7.954.912 235.772.450 
İlaveler - - - 716.190 1.683.608 456.013 - 11.235.958 14.091.769 
Çıkışlar - - - - (848.598) - - - (848.598) 
Transferler - - 591.299 5.383.437 - - - (5.974.736) - 

          
30 Haziran 2021 3.673.883 982.794 46.645.523 170.360.542 9.013.338 5.004.884 118.523 13.216.134 249.015.621 
          
Birikmiş amortisman          
          
1 Ocak 2021 - (579.656) (6.624.234) (34.190.570) (4.902.133) (3.043.893) (112.509) - (49.452.995) 
İlaveler - (27.949) (575.831) (3.969.797) (575.337) (262.877) (1.203) - (5.412.994) 
Çıkışlar - - - - 327.902 - - - 327.902 

          
30 Haziran 2021 - (607.605) (7.200.065) (38.160.367) (5.149.568) (3.306.770) (113.712) - (54.538.087) 
          
1 Ocak 2021 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 403.138 39.429.990 130.070.345 3.276.195 1.504.978 6.014 7.954.912 186.319.455 
          
30 Haziran 2021 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 375.189 39.445.458 132.200.175 3.863.770 1.698.114 4.811 13.216.134 194.477.534 

 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki teminat ve ipoteklere ilişkin bilgiler Not 
17’de yer almaktadır. 
 
30 Haziran 2021 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlar üzerindeki aktifleştirilen borçlanma maliyetleri 1.561.869 TL olup, kullanılan borçlanma maliyet oranı 
%14,50’dir. (31 Aralık 2020: Yoktur, 31 Aralık 2019: Yoktur, 31 Aralık 2018: Yoktur). 
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9. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
30 Haziran 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 

Arazi ve 
arsalar 

Yeraltı ve 
yerüstü 

düzenleri 
 

Binalar 
Makine ve 

ekipmanlar Araçlar 
Döşeme ve 
demirbaşlar 

Özel 
maliyetler 

Yapılmakta 
olan 

yatırımlar 
 

Toplam 
          
Maliyet          
          
1 Ocak 2020 3.673.883 900.794 45.540.488 134.799.832 6.408.447 4.013.060 118.523 2.200.548 197.655.575 
İlaveler - - - 674.942 529.719 180.290 - 1.140.998 2.525.949 
Çıkışlar - - - - (410.341) - - - (410.341) 
Transferler - - 482.798 2.240.036 - - - (2.722.834) - 

          
30 Haziran 2020 3.673.883 900.794 46.023.286 137.714.810 6.527.825 4.193.350 118.523 618.712 199.771.183 
          
Birikmiş amortisman          
          
1 Ocak 2020 - (528.768) (5.567.234) (27.242.581) (4.466.847) (2.573.121) (110.103) - (40.488.654) 
İlaveler - (25.216) (494.017) (3.329.675) (412.032) (229.022) (1.203) - (4.491.165) 
Çıkışlar - - - - 410.341 - - - 410.341 
Transferler - - - - - - - - - 

          
30 Haziran 2020 - (553.984) (6.061.251) (30.572.256) (4.468.538) (2.802.143) (111.306) - (44.569.478) 
          
1 Ocak 2020 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 372.026 39.973.254 107.557.251 1.941.600 1.439.939 8.420 2.200.548 157.166.921 
          
30 Haziran 2020 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 346.810 39.962.035 107.142.554 2.059.287 1.391.207 7.217 618.712 155.201.705 
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9. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 

Arazi ve 
arsalar 

Yeraltı ve 
yerüstü 

düzenleri 
 

Binalar 
Makine ve 

ekipmanlar Araçlar 
Döşeme ve 

demirbaşlar 
Özel 

maliyetler 

Yapılmakta 
olan 

yatırımlar 
 

Toplam 
          
Maliyet          
          
1 Ocak 2020 3.673.883 900.794 45.540.488 134.799.832 6.408.447 4.013.060 118.523 2.200.548 197.655.575 
İlaveler - 82.000 290.800 2.176.638 2.180.222 535.811 - 33.261.745 38.527.216 
Çıkışlar - - - - (410.341) - - - (410.341) 
Transferler - - 222.936 27.284.445 - - - (27.507.381) - 

          
31 Aralık 2020 3.673.883 982.794 46.054.224 164.260.915 8.178.328 4.548.871 118.523 7.954.912 235.772.450 
          
Birikmiş amortisman          
          
1 Ocak 2020 - (528.768) (5.567.234) (27.242.581) (4.466.847) (2.573.121) (110.103) - (40.488.654) 
İlaveler - (50.888) (1.057.000) (6.947.989) (845.627) (470.772) (2.406) - (9.374.682) 
Çıkışlar - - - - 410.341 - - - 410.341 

          
31 Aralık 2020 - (579.656) (6.624.234) (34.190.570) (4.902.133) (3.043.893) (112.509) - (49.452.995) 
          
1 Ocak 2020 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 372.026 39.973.254 107.557.251 1.941.600 1.439.939 8.420 2.200.548 157.166.921 
          
31 Aralık 2020 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 403.138 39.429.990 130.070.345 3.276.195 1.504.978 6.014 7.954.912 186.319.455 
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9. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 

Arazi ve 
arsalar 

Yeraltı ve 
yerüstü 

düzenleri 
 

Binalar 
Makine ve 

ekipmanlar (*) Araçlar 
Döşeme ve 
demirbaşlar 

Özel 
maliyetler 

Yapılmakta 
olan 

yatırımlar 
 

Toplam 
          
Maliyet          
          
1 Ocak 2019 3.673.883 897.404 41.504.248 123.754.464 6.005.049 3.549.676 118.523 4.429.499 183.932.746 
İlaveler - - 10.501 1.444.782 457.907 463.384 - 14.909.816 17.286.390 
Çıkışlar - - - - (54.509) - - - (54.509) 
Transferler - 3.390 4.025.739 9.600.586 - - - (17.138.767) (3.509.052) 

          
31 Aralık 2019 3.673.883 900.794 45.540.488 134.799.832 6.408.447 4.013.060 118.523 2.200.548 197.655.575 
          
Birikmiş amortisman          
          
1 Ocak 2019 - (466.595) (4.502.823) (21.515.316)  (3.612.673) (2.071.664) (107.697) - (32.276.768)  
İlaveler - (62.173) (1.064.411) (6.174.402) (908.683) (501.457) (2.406) - (8.713.532) 
Çıkışlar - - - - 54.509 - - - 54.509 
Transferler - - - 447.137 - - - - 447.137 

          
31 Aralık 2019 - (528.768) (5.567.234) (27.242.581) (4.466.847) (2.573.121) (110.103) - (40.488.654) 
          
1 Ocak 2019 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 430.809 37.001.425 102.239.148 2.392.376 1.478.012 10.826 4.429.499 151.655.978 
          
31 Aralık 2019 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 372.026 39.973.254 107.557.251 1.941.600 1.439.939 8.420 2.200.548 157.166.921 

 
(*)  1 Ocak 2019 tarihi itibariyle maliyeti 3.509.052 TL ve birikmiş amortismanı 447.137 TL olan finansal kiralama kapsamındaki makine ve ekipmanlar TFRS 16 kapsamında 

kullanım hakkı varlıklarına sınıflandırılmıştır. 
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9. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 

Arazi ve 
arsalar 

Yeraltı ve 
yerüstü 

düzenleri 
 

Binalar 
Makine ve 

ekipmanlar Araçlar 
Döşeme ve 
demirbaşlar 

Özel 
maliyetler 

Yapılmakta 
olan 

yatırımlar 
 

Toplam 
          
Maliyet          
          
1 Ocak 2018 3.673.883 828.854 41.360.951 118.209.444 4.635.734 3.213.942 118.523 1.036.872 173.078.203 
İlaveler - 68.550 143.297 3.725.297 1.407.518 335.734 - 5.212.350 10.892.746 
Çıkışlar - - - - (38.203) - - - (38.203) 
Transferler  - - - 1.819.723 - - - (1.819.723) - 

          
31 Aralık 2018 3.673.883 897.404 41.504.248 123.754.464 6.005.049 3.549.676 118.523 4.429.499 183.932.746 
          
Birikmiş amortisman          
          
1 Ocak 2018 - (407.699) (3.477.081) (15.464.284) (2.872.885) (1.634.359) (105.291) - (23.961.599) 
İlaveler - (58.896) (1.025.742) (6.051.032) (777.991) (437.305) (2.406) - (8.353.372) 
Çıkışlar - - - - 38.203 - - - 38.203 

          
31 Aralık 2018 - (466.595) (4.502.823) (21.515.316) (3.612.673) (2.071.664) (107.697) - (32.276.768) 
          
1 Ocak 2018 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 421.155 37.883.870 102.745.160 1.762.849 1.579.583 13.232 1.036.872 149.116.604 
          
31 Aralık 2018 tarihindeki net defter değeri 3.673.883 430.809 37.001.425 102.239.148 2.392.376 1.478.012 10.826 4.429.499 151.655.978 
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9. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla tamamen itfa olmuş 
maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 

 2021 
31 Aralık 

 2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 191.018 172.431 172.431 400 
Binalar 15.371 15.371 15.371 15.371 
Makine, tesis ve cihazlar 1.595.016 1.429.304 1.079.200 801.204 
Demirbaşlar 2.000.544 1.722.054 1.309.223 773.845 
Taşıtlar 3.304.724 3.087.817 2.694.814 1.596.517 
Diğer duran varlıklar 94.465 94.465 94.465 94.465 
     
 7.201.138 6.521.442 5.365.504 3.281.802 

 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile 
kullanım hakkı varlıklarından kaynaklı amortisman giderlerinin kar veya zarar tablosuna yansıtılması 
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:  
 

 

1 Ocak – 
30 Haziran 

2021 

1 Ocak – 
30 Haziran 

2020 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2020 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2019 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2018 
      
Amortisman ve itfa payı giderleri       
Maddi duran varlıklar  5.412.994 4.491.165 9.374.682 8.713.532 8.353.372 
Maddi olmayan duran varlıklar (Not 10) 117.209 344.775 460.527 747.809 631.171 
Kullanım hakkı varlıkları (Not 11)  416.681 164.968 541.528 329.936 - 
      
Toplam  5.946.884 5.000.908 10.376.737 9.791.277 8.984.543 
      
Üretim maliyetleri (Not 19) 5.524.610 4.550.128 9.727.884 8.863.760 8.063.100 
Satış ve pazarlama giderleri (Not 20)  218.269 38.194 218.762 51.518 77.033 
Genel yönetim giderleri  (Not 20) 204.005 412.586 430.091 875.999 844.410 
       
Toplam  5.946.884 5.000.908 10.376.737 9.791.277 8.984.543 

 
 
 
 
 
 
  



Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
 
1 Ocak - 30 Haziran 2021, 2020 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2020, 2019, 2018 tarihleri itibarıyla  
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
 

(45) 

10. Maddi olmayan duran varlıklar 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait maddi olmayan duran varlıkların hareket 
tabloları aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2021 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2021 
      
Maliyet:      
      
Haklar 2.766.468 - - - 2.766.468 
Diğer 485.856 - - - 485.856 
      
 3.252.324 - - - 3.252.324 
      
Birikmiş amortisman:      
      
Haklar (2.431.582) (117.209) - - (2.548.791) 
Diğer (485.856) - - - (485.856) 
      
 (2.917.438) (117.209) - - (3.034.647) 
      
Net defter değeri 334.886    217.677 
 
 
 1 Ocak 2020 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2020 
      
Maliyet:      
      

Haklar 2.671.098 32.191 - - 2.703.289 
Diğer 485.856 - - - 485.856 
      
 3.156.954 32.191 - - 3.189.145 
      
Birikmiş amortisman:      
      

Haklar (1.971.055) (344.775) - - (2.315.830) 
Diğer (485.856) - - - (485.856) 
      
 (2.456.911) (344.775) - - (2.801.686) 
      
Net defter değeri 700.043    387.459 
 
 1 Ocak 2020 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2020 
      
Maliyet:      
      
Haklar 2.671.098 95.370 - - 2.766.468 
Diğer 485.856 - - - 485.856 
      
 3.156.954 95.370 - - 3.252.324 
      
Birikmiş amortisman:      
      
Haklar (1.971.055) (460.527) - - (2.431.582) 
Diğer (485.856) - - - (485.856) 
      
 (2.456.911) (460.527) - - (2.917.438) 
      
Net defter değeri 700.043    334.886 
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10. Maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
 
 1 Ocak 2019 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2019 
      
Maliyet:      
      

Haklar 2.233.362 437.736 - - 2.671.098 
Diğer 485.856 - - - 485.856 
      
 2.719.218 437.736 - - 3.156.954 
      
Birikmiş amortisman:      
      

Haklar (1.236.866) (734.189) - - (1.971.055) 
Diğer (472.236) (13.620) - - (485.856) 
      
 (1.709.102) (747.809) - - (2.456.911) 
      
Net defter değeri 1.010.116    700.043 
 
 
 1 Ocak 2018 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2018 
      
Maliyet:      
      
Haklar 2.060.464 172.898 - - 2.233.362 
Diğer 485.856 - - - 485.856 
      
 2.546.320 172.898 - - 2.719.218 
      
Birikmiş amortisman:      
      
Haklar (631.756) (605.110) - - (1.236.866) 
Diğer (446.175) (26.061) - - (472.236) 
      
 (1.077.931) (631.171) - - (1.709.102) 
      
Net defter değeri 1.468.389    1.010.116 
 
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır. (31 
Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır). 
 
 
11. Kullanım hakkı varlıkları 
 

 
30 Haziran  

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Tesis, makine ve cihazlar 2.539.853 2.741.895 2.731.979 3.061.915 
Binalar 1.202.145 591.063 - - 
Taşıt araçları 356.498 - - - 
     
Toplam net defter değerleri  4.098.496 3.332.958 2.731.979 3.061.915 
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11. Kullanım hakkı varlıkları (devamı) 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait kullanım hakkı varlıklarının hareket tabloları 
aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2021  İlaveler Transferler Çıkışlar 30 Haziran 2021 
      
Maliyet:      
Makine, tesis ve cihazlar 3.879.799 - - - 3.879.799 
Binalar 771.760 806.958 - - 1.578.718 
Taşıt araçları - 375.261   375.261 
      
 4.651.559 1.182.219   5.833.778 
      
Birikmiş amortismanlar (-):      
Makine, tesis ve cihazlar (1.137.904) (202.042) - - (1.339.946) 
Binalar (180.697) (195.876) - - (376.573) 
Taşıt araçları  (18.763)   (18.763) 
      
 (1.318.601) (416.681) - - (1.735.282) 
      
Net defter değeri 3.332.958    4.098.496 

 
 
 1 Ocak 2020  İlaveler Transferler Çıkışlar 30 Haziran 2020 
      

Maliyet:      
Makine, tesis ve cihazlar 3.509.052 - - - 3.509.052 
      
 3.509.052 - - - 3.509.052 
      
Birikmiş amortismanlar (-):      
Makine, tesis ve cihazlar (777.073) (164.968) - - (942.041) 
      
 (777.073) (164.968) - - (942.041) 
      
Net defter değeri 2.731.979    2.567.011 

 
 
 1 Ocak 2020  İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2020 
      
Maliyet:      
Makine, tesis ve cihazlar 3.509.052 370.747 - - 3.879.799 
Binalar - 771.760 - - 771.760 
      
 3.509.052 1.142.507 - - 4.651.559 
      
Birikmiş amortismanlar (-):      
Makine, tesis ve cihazlar (777.073) (360.831) - - (1.137.904) 
Binalar - (180.697) - - (180.697) 
      
 (777.073) (541.528) - - (1.318.601) 
      
Net defter değeri 2.731.979    3.332.958 
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11. Kullanım hakkı varlıkları (devamı) 
 

 

TFRS 16 
açılış etkisi,  

1 Ocak 2019  İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2019 
      

Maliyet:      
Makine, tesis ve cihazlar 3.509.052 - - - 3.509.052 
      
 3.509.052 - - - 3.509.052 
      
Birikmiş amortismanlar (-):      
Makine, tesis ve cihazlar (447.137) (329.936) - - (777.073) 
      
 (447.137) (329.936) - - (777.073) 
      
Net defter değeri 3.061.915    2.731.979 

 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, Şirket’in kullanım hakkı varlıkları 
üzerinde herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.  
 
 
12. Peşin ödenmiş giderler 
 

 
30 Haziran 

 2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler     
     
Gelecek aylara ait giderler 8.502.085 3.042.456 2.035.282 992.389 
Verilen sipariş avansları 1.273.448 914.011 515.336 2.814.475 
     
 9.775.533 3.956.467 2.550.618 3.806.864 
     
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler     
     
Verilen sabit kıymet avansları (*) 46.588.198 20.321.271 - 1.765.419 
     
 46.588.198 20.321.271 - 1.765.419 
     
Toplam 56.363.731 24.277.738 2.550.618 5.572.283 

 
(*) 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle verilen sabit kıymeti avansları Grup’un kağıt makinesi 

ve Mersin fabrika inşaatı için vermiş olduğu avanslardan oluşmaktadır. 
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13. Diğer varlıklar ve yükümlükler 
 

 
30 Haziran 

 2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık  

2018 
     
Diğer varlıklar     
     
Verilen iş avansları 41.502 34.403 111.323 25.794 
Personele verilen avanslar 402.236 107.241 26.590 25.498 
Diğer 137.138 68.549 50.360 22.374 
     
 580.876 210.193 188.273 73.666 
     
Diğer yükümlülükler     
     
Ödenecek vergi ve fonlar 701.129 651.574 430.693 599.934 
Diğer - 17.506 - - 
     
 701.129 669.080 430.693 599.934 

 
 
14. Ertelenmiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) 
 

 
30 Haziran 

 2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler     
     
Alınan sipariş avansları 1.860.323 301.648 81.246 219.929 
Gelecek aylara ait gelirler 261.394 258.346 262.652 - 
     
 2.121.717 559.994 343.898 219.929 
     
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler     
     
Gelecek yıllara ait gelirler - 78.939 337.285 - 
     
 - 78.939 337.285 - 
     
Toplam 2.121.717 638.933 681.183 219.929 
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15. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
 

 
30 Haziran  

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Ödenecek personel ücretleri 2.367.584 37.966 157.093 21.170 
Ödenecek sosyal sigorta kesintileri 1.035.606 862.413 723.821 646.425 
Çalışanlara ilişkin vergiler 497.867 593.206 465.390 381.083 
     
Toplam 3.901.057 1.493.585 1.346.304 1.048.678 

 
 
16. Karşılıklar 
 
a) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar: 
 

 
30 Haziran 

 2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık  

2018 
     
Kıdem tazminatı karşılığı 9.290.930 7.642.464 5.512.408 3.859.513 
Kullanılmamış izin karşılıkları 2.180.724 1.842.171 1.268.437 859.778 
     
Toplam 11.471.654 9.484.635 6.780.845 4.719.291 

 
Kıdem tazminatı karşılıkları: 
 
Yürürlükteki İş Kanunu’na göre,  Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli 
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler 
için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.  
 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar 30 Haziran 2021 tarihi 
itibarıyla en fazla 7.639 TL ile sınırlandırılmıştır (31 Aralık 2020: 7.117 TL, 31 Aralık 2019: 6.379 TL ve 
31 Aralık 2018: 5.434 TL).  
 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 
bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek 
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.  Yukarıda açıklanan yasal zorunluluk 
dışında yapılmış hiçbir emeklilik planı anlaşması yoktur. 
 
TMS 19, Grup’un uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme 
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında 
aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır: 
 

 
30 Haziran  

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     

Net iskonto oranı (%) 4,23 4,23 4,48 5,50 
Faiz oranı (%) 13,30 13,30 12,00 15,00 
Enflasyon oranı (%) 8,70 8,70 7,20 9,00 
Ortalama emeklilik olasılığı (%) 94,52 93,27 92,77 89,63 
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.  
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16. Karşılıklar (devamı) 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir: 
 

  

1 Ocak –  
30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2018 
      
Açılış bakiyesi 7.642.464 5.512.408 5.512.408 3.859.513 3.619.074 
Faiz maliyeti 508.224 366.575 733.150 463.142 542.862 
Cari dönem hizmet maliyeti 1.985.564 509.116 1.018.233 722.478 649.802 
Dönem içerisinde ödenen (911.841) (577.260) (961.330) (1.298.158) (481.680) 
Aktüeryal kayıp (kazanç) 66.519 1.638.909 1.340.003 1.765.433 (470.545) 
      
Kapanış bakiyesi 9.290.930 7.449.748 7.642.464 5.512.408 3.859.513 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı 
karşılığı hesaplamasında kullanılan önemli varsayımların duyarlılık analizleri aşağıdaki gibidir: 
 
  30 Haziran 2021 

  
Net iskonto 

Oranı 
Emeklilik olasılığına ilişkin 

sirkülasyon oranı 

Duyarlılık seviyesi 
%0,5 

azalış 
%0,5  
artış 

%0,5 
azalış 

%0,5  
artış 

     
Oran (%) 3,73 4,73 94,02 95,02 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü değişimi (TL) 443.810 (401.556) (89.957)            96.588 

 
 
  31 Aralık 2020 

  
Net iskonto 

oranı 
Emeklilik olasılığına ilişkin 

sirkülasyon oranı 

Duyarlılık seviyesi 
%0,5 

azalış 
%0,5  
artış 

%0,5 
azalış 

%0,5  
artış 

     
Oran (%) 3,73 4,73 92,77 93,77 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü değişimi (TL) 345.844  (315.140) (66.787)  69.366 

 
 

 31 Aralık 2019 

  
Net iskonto 

oranı 
Emeklilik olasılığına ilişkin 

sirkülasyon oranı 

Duyarlılık seviyesi 
%0,5 

azalış 
%0,5  
artış 

%0,5 
azalış 

%0,5 
 artış 

     
Oran (%) 3,98 4,98 92,27 93,27 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü değişimi (TL) 223.681 (206.140) (39.499) 41.180 

 
 

 31 Aralık 2018 

  
Net iskonto 

oranı 
Emeklilik olasılığına ilişkin 

sirkülasyon oranı 

Duyarlılık seviyesi 
%0,5 

azalış 
%0,5  
artış 

%0,5 
azalış 

%0,5 
 artış 

     
Oran (%) 5,00 6,00 89,13 90,13 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü değişimi (TL) 134.146 (123.195) (14.464) 15.311 
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16. Karşılıklar (devamı) 
 
Kullanılmamış izin karşılıkları 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait kullanılmamış izin karşılıklarının hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 

1 Ocak – 
 30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2018 
      
Açılış bakiyesi 1.842.171 1.268.437 1.268.437 859.778 878.974 
Yıl içinde ayrılan karşılık / (iptal) 
tutarı, net 338.553 603.278 573.734 408.659 (19.196) 
      
Kapanış bakiyesi 2.180.724 1.871.715 1.842.171 1.268.437 859.778 

 
b) Diğer kısa vadeli karşılıklar: 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara 
ait diğer kısa vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık  

2018 
     
Dava karşılıkları 2.360.209 2.404.279 2.586.133 2.946.684 
     
Toplam 2.360.209 2.404.279 2.586.133 2.946.684 

 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait dava karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir: 
 

 

1 Ocak – 
30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2018 
      
Açılış bakiyesi 2.404.279 2.586.133 2.586.133 2.946.684 2.613.393 
İlaveler 326.860 69.805 272.379 1.159.072 377.330 
Konusu kalmayan karşılıklar  (12.546) - (438.301) (228.524) (43.039) 
Ödemeler (358.384) - (15.932) (1.291.099) (1.000) 
      
Kapanış bakiyesi 2.360.209 2.655.938 2.404.279 2.586.133 2.946.684 

 
(*)  Dava karşılıkları ağırlıklı olarak Grup’un geçmiş dönemlerde iş kazası kapsamında çalışanların özlük 

haklarının tazmini için Grup’a açılan işçi davalarından oluşmakta olup, karşılığın tutarının belirlenmesinde 
Grup yönetimi hukuk müşavirlerinin de görüşleri ve yerel mahkemelerde sonuçlanmış davaları emsal alarak 
önemli seviyede muhakeme kullanmaktadır. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ayrılan karşılıklar dışında 
Grup‘un bilgisi dahilinde önemli bir nakit çıkışı gerektirecek ve değerlendirmeye alınmayan devam eden 
herhangi bir dava bulunmamaktadır. 
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17. Teminat, rehin ve ipotekler (TRİ’ler)  
 
a)    Alınan teminatlar 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un almış 
olduğu teminat, sigorta ve kefaletlerin dökümü orijinal para birimleri ile aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

 2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık 

 2018 
     
Alacak sigortası (*) 151.252.850 82.530.380 77.984.936 71.383.576 
Banka teminat mektupları (**) 12.290.000 11.065.000 9.565.000 7.710.425 
Teminat senetleri (***) 2.400.000 2.425.531 1.599.456 1.599.456 
Teminat çekleri (****) 1.800.000 1.800.000 - - 
     
Toplam 167.742.850 97.820.911 89.149.392 80.693.457 

 
(*) Grup’un ihracat yaptığı yurtdışı müşterilerinden olan alacakları için uluslararası bir sigorta kuruluşundan 

aldığı sigorta poliçeleri kapsamındaki risk limitlerini ifade etmektedir. İmzalanan poliçeler çerçevesinde 
belirtilen tutarın %90’ı sigorta şirketinden tazmin edilebilmektedir. Şüpheli alacak sigorta şirketi tarafından 
tahsil edildiğinde ise kalan %10’luk kısım tazmin edilmektedir. 

(**) Müşterilerden alınan banka teminat mektuplarından oluşmaktadır. 
(***) Grup’un İzmir ve Mersin’deki devam etmekte olan yatırımlarına dair yüklenici firmalardan almış olduğu 

teminat senetlerinden oluşmaktadır. 
(****) Grup’un Mersin’deki devam etmekte olan yatırımlarına dair yüklenici firmadan almış olduğu teminat 

çeklerinden oluşmaktadır. 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 itibarıyla alınan teminatların orijinal 
para birimi cinsinden dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

  30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019   31 Aralık 2018 

  
Orijinal 

tutar TL Tutar 
Orijinal 

tutar TL Tutar 
Orijinal 

tutar TL Tutar 
Orijinal 

tutar TL Tutar 
         
TL 16.490.000 16.490.000 15.290.531 15.290.531 11.164.456 11.164.456 9.309.881 9.309.881 
Avro 14.593.357 151.252.850 9.162.000 82.530.380 11.726.000 77.984.936 11.842.059 71.383.576 
         
Toplam  167.742.850  97.820.911  89.149.392  80.693.457 
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17. Teminat, rehin ve ipotekler (TRİ’ler) (devamı) 
 
b)  Verilen teminatlar, rehin ve ipotekler  
 

30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un verdiği 
teminat, rehin, ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

Grup tarafından verilen TRİ’ler 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Grup:     

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı 117.611.278 97.549.187 9.796.455 39.354.102 

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 

- 
- 

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 
3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam tutarı - - 

- 

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

i.  Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - - 

- 
- 

ii.  B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - 110.000 

- 

- 
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 
- 

- 
     

Toplam 117.611.278 97.659.187 9.796.455 39.354.102 
     
Diğer TRİ / Özkaynak oranı - %0,0001 - - 

 

Verilen TRİ’lerin detayı aşağıdaki gibidir:  
 

 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
     
Verilen ipotekler (*) 94.824.720 60.000.000 - 30.000.000 
Verilen kefaletler (**) 14.608.441 28.350.749 - - 
Banka teminat mektupları (***) 8.178.117 9.308.438 9.796.455 9.354.102 
     
Toplam 117.611.278 97.659.187 9.796.455 39.354.102 

 
(*) Grup’un yurtiçi bir banka kuruluşu ile imzaladığı genel kredi sözleşmeleri kapsamında İzmir ve Mersin’deki 

fabrikaları üzerinde vermiş olduğu ipoteklerden oluşmaktadır. 
(**) Grup’un 28 Nisan 2020 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde kullanmış olduğu sırasıyla 20.000.000 TL ve 10.000.000 

TL tutarındaki banka kredileri için verdiği kefaletlerden oluşmaktadır. 
(***) Mahkemelere ve çeşitli satıcılara verilmiş olan teminat mektuplarından oluşmaktadır. 
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18. Özkaynaklar 
 
a) Sermaye 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in ödenmiş 
sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 
 
Ortaklar 

Pay tutarı 
(TL) 

Pay 
oranı 

(%) 
Pay tutarı 

(TL) 

Pay 
oranı 

(%) 
Pay tutarı 

(TL) 

Pay 
oranı 

(%) 
Pay tutarı 

(TL) 

Pay 
oranı 

(%) 
         
Ş.Erhan Tezol 38.520.000 38,52 5.778.000 38,52 5.778.000 38,52 5.778.000 38,52 
M.Ersin Tezol 38.510.000 38,51 5.776.500 38,51 5.776.500 38,51 5.776.500 38,51 
M.Makbule Kuşçu 8.330.000 8,33 1.249.500 8,33 1.249.500 8,33 1.249.500 8,33 
Müge Kuşçu 8.330.000 8,33 1.249.500 8,33 1.249.500 8,33 1.249.500 8,33 
Diğer 6.310.000 6,31 946.500 6,31 946.500 6,31 946.500 6,31 
         
Ödenmiş sermaye 100.000.000 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00 
 
Şirket, 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile mevcut 15.000.000 TL olan 
sermayesinin 100.000.000 TL’ye artırılmasına karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışı,  
 
25 Şubat 2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’ne tescil edilmiş olup, 26 Şubat 2021 tarih ve 10276 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. İlgili sermaye artışı geçmiş yıl karlarından transfer 
edilerek bedelsiz olarak yapılmıştır. 
 
Grup’un 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye tutarı 100.000.000 TL olup, bu tutar her 
biri 1 TL tutarındaki 100.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 
Aralık 2018: Her biri 1 TL tutarında 15.000.000 adet hisseden oluşmakta olup ödenmiş sermaye tutarı 
15.000.000 TL’dir). 
 
b) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine 
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise, dağıtılan karın 
ödenmiş sermayenin %5’ini (1. temettü) aşan kısmının %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.  
 

  
30 Haziran  

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 

     
Kardan ayrılan kısıtlanmış yasal yedekler 14.032.990 7.525.000 7.525.000 7.247.044 
      
  14.032.990 7.525.000 7.525.000 7.247.044 
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18. Özkaynaklar (devamı) 
 
c) Kâr veya zararda sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı kar (zarar) 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık  

2018 
     
Çalışanlara sağlanan fayda planından 

doğan aktüeryal kazanç (kayıp) (2.312.729) (2.259.514) (1.187.512) 224.834 
     
Gerçeğe uygun değer farkı diğer 

kapsamlı gelire yansıtılan finansal    
 

    varlıklardan kazançlar 8.090.011 7.657.640 6.329.976 3.860.442 
     
 5.777.282 5.398.126 5.142.464 4.085.276 

 
d) Kâr dağıtımı 
 
Yasal yedekler, 6102 Sayılı Yeni TTK'nun 519. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i 
ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
"Kar"dan I. tertip yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. 
kar payı ayrılır. I. tertip kanuni yedek akçe ile I. kar payı ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü 
yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Grup kar dağıtım politikasını da 
dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. II. tertip kanuni yedek akçe, Yeni TTK'nun 519. maddesinin 2. 
fıkrasının 3. bendi gereğince; dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin 
%5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri kadar ayrılır. Karın sermayeye ilavesi 
yoluyla bedelsiz pay dağıtılmasına karar verilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. Türk 
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece 
zararları netleştirmek için kullanılabilir ve başka bir şekilde kullanılamaz. 
 
Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari 
bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında 
belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde 
ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı 
dağıtabilir. 
 
Grup, 2020 yılında 21.000.000 TL brüt kar payı dağıtmıştır. (2019: 14.800.000 TL, 2018: 7.300.000 TL). 
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19. Hasılat ve satışların maliyeti 
 

 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  

 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran  

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 

      
Yurtiçi satışlar 203.412.814 205.790.773 415.569.494 390.119.253 290.898.007 
Yurtdışı satışlar 150.975.627 115.193.206 258.069.928 254.581.878 198.815.395 
Diğer satışlar 1.264.542 1.203.468 2.027.542 2.048.850 1.621.504 
Satış indirimleri ve iadeler (-) (14.275.005) (17.439.104) (30.089.444) (34.143.268) (14.198.555) 
      
Net satışlar 341.377.978 304.748.343 645.577.520 612.606.713 477.136.351 

      
İlk madde ve malzeme giderleri 161.565.975 129.104.220 279.813.171 287.263.138 220.978.032 
Genel üretim giderleri 48.957.857 45.466.554 94.203.410 92.948.547 57.821.897 
Personel giderleri 24.290.788 19.583.104  41.282.126 30.913.454 26.488.947 
Amortisman giderleri 5.524.610 4.550.128 9.727.884 8.863.760 8.063.100 
Diğer 1.854.858 1.908.537 3.624.531 2.671.810 11.862.644 
      
Satılan malın maliyeti (-) 242.194.088 200.612.543 428.651.122 422.660.709 325.214.620 
      
Satılan ticari mal maliyeti  - - - 1.719 32.697 
      
Toplam satışların maliyeti (-) 242.194.088 200.612.543 428.651.122 422.662.428 325.247.317 

      
Brüt kar 99.183.890 104.135.800 216.926.398 189.944.285 151.889.034 

 
Net satışların coğrafi bölümlere dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Coğrafi bölümler 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 

 
30 Haziran 

 2021 
30 Haziran 

 2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 

      
Türkiye 189.137.809 188.351.669 385.480.050 355.975.985 276.699.452 
Avrupa 55.390.279 57.400.130 111.538.564 109.229.154 89.735.833 
Kuzey Amerika 26.551.400 16.971.375 44.101.753 44.381.386 32.296.656 
Güney Amerika 48.217.972 28.563.303 79.556.266 86.032.894 47.023.694 
Orta Doğu 18.526.303 13.106.381 23.721.280 13.037.628 10.352.039 
Uzak Doğu - - - 3.581.756 14.380.349 
Diğer 3.554.215 355.485 1.179.607 367.910 6.648.328 

      
Net satışlar  341.377.978 304.748.343 645.577.520 612.606.713 477.136.351 

 

Net satışların ürün grupları bazında detayı aşağıdaki gibidir:  
 

Ürün çeşidi 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 

 
30 Haziran  

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 

      
Bobin  148.790.019 114.242.996 258.078.569 250.745.574 195.659.608 
Temizlik kağıtları        
- Özel markalı  136.324.493 134.034.338 295.461.951 260.928.608 211.089.551 
- Ticari markalı  56.263.466 56.471.009 92.037.000 100.932.531 70.387.192 

      
Net satışlar  341.377.978 304.748.343 645.577.520 612.606.713 477.136.351 
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20. Faaliyet giderleri 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

2021 
30 Haziran  

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 40.048.338 23.907.524 53.597.720 45.086.138 28.553.662 
Genel yönetim giderleri 12.115.246 7.715.477 16.080.865 13.302.517 11.879.235 
      

Toplam 52.163.584 31.623.001 69.678.585 58.388.655 40.432.897 
 
a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
 
 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Navlun ve diğer ihracat giderleri 24.628.478 12.465.207 29.908.555 26.238.624 13.739.851 
Nakliye giderleri 11.395.949 8.404.756 17.623.331 13.359.923 10.492.104 
Personel giderleri 2.244.741 1.913.813 3.658.884 3.250.189 2.473.346 
Amortisman giderleri 218.269 38.194 218.762 51.518 77.033 
Diğer 1.560.901 1.085.554 2.188.188 2.185.884 1.771.328 
      
Toplam 40.048.338 23.907.524 53.597.720 45.086.138 28.553.662 
 
b) Genel yönetim giderleri 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

 2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Personel giderleri 5.763.158 4.490.605 9.037.974 6.891.862 5.718.469 
Vergi, resim ve harçlar 1.822.264 679.323 1.733.185 845.376 1.008.246 
Danışmanlık giderleri 2.432.335 643.724 1.199.349 1.190.660 764.142 
Sigorta giderleri 895.569 111.489 419.763 295.261 150.038 
Amortisman giderleri 204.005 412.586 430.091 875.999 844.410 
Diğer 997.915 1.377.750 3.260.503 3.203.359 3.393.930 
      
Toplam 12.115.246 7.715.477 16.080.865 13.302.517 11.879.235 
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21. Niteliklerine göre giderler 
 
 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
İlk madde ve malzeme giderleri 161.565.975 129.104.220 279.813.171 287.263.138 220.978.032 
Enerji giderleri 34.475.624 32.895.871 66.540.307 62.346.664 35.141.310 
Personel giderleri 32.298.687 25.987.522 53.978.984 41.055.505 34.680.762 
Navlun ve diğer ihracat giderleri 24.628.478 12.465.207 29.908.555 26.238.624 13.739.851 
Nakliye giderleri 11.395.949 8.404.756 17.623.331 13.359.923 10.492.104 
Tamir ve bakım onarım giderleri 5.776.832 4.961.348 10.729.285 13.285.281 8.286.250 
Amortisman giderleri ve itfa payları 5.946.884 5.000.908 10.376.737 9.791.277 8.984.543 
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 4.144.483 2.284.471 4.653.024 3.923.787 2.233.382 
Vergi, resim ve harçlar 1.822.264 679.323 1.733.185 845.376 1.008.246 
Diğer 12.302.496 10.451.918 22.973.128 22.941.508 30.135.734 
      
Toplam 294.357.672 232.235.544 498.329.707 481.051.083 365.680.214 

 
 
22. Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler 
 
a)     Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran  

2021 
30 Haziran  

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Kur farkı geliri 68.653.650 16.100.861 44.625.062 42.421.888 25.947.222 
Reeskont gelirleri 498.746 421.057 558.183 193.567 726.727 
Konusu kalmayan dava karşılıkları 370.930 - 454.233 1.519.623 44.039 
Diğer 593.039 254.715 1.371.814 1.332.802 790.038 
      
Toplam 70.116.365 16.776.633 47.009.292 45.467.880 27.508.026 

 
b)   Esas faaliyetlerden diğer giderler: 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

 2021 
 30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Kur farkı giderleri 52.615.629 9.426.781 30.623.924 34.963.238 22.482.874 
Şüpheli ticari alacak karşılığı - - - 3.805.944 624.338 
Dava karşılık giderleri 326.860 69.805 272.379 1.159.072 377.330 
Diğer 96.053 208.636 319.866 1.470.782 720.084 
      
Toplam 53.038.542 9.705.222 31.216.169 41.399.036 24.204.626 
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23. Finansman gelir ve giderleri 
 
a)  Finansman gelirleri 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran  

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Kur farkı gelirleri 33.687.977 33.079.787 67.152.173 25.873.216 28.770.750 
Faiz gelirleri 2.175.984 2.147.736 4.689.196 4.988.444 1.362.822 
Türev işlem geliri 1.039.115 - - - - 
      
Toplam 36.903.076 35.227.523 71.841.369 30.861.660 30.133.572 

 
b)   Finansman giderleri 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

 2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Kur farkı giderleri 15.325.029 27.270.284 66.412.364 24.308.227 48.877.591 
Faiz giderleri 4.747.534 2.227.006 6.393.894 4.086.523 6.462.679 
Kiralamalara ilişkin faiz giderleri  722.282 778.459 1.635.186 1.464.268 1.211.992 
Kıdem tazminatı faiz maliyeti  508.224 366.575 733.150 463.142 542.862 
      
Toplam 21.303.069 30.642.324 75.174.594 30.322.160 57.095.124 

 
 
24. Vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
11’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü madde ile %20 olan 
kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 
oranında uygulanacaktır. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden başlayarak geçerli olmuştur. 
Kurumlar Vergisi Kanunu yatırım teşvik sertifikası kapsamında yapılan yatırımlar için kurumlar gelir 
vergisi oranında indirim imkanı sağlamaktadır.  
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar 
vergisi yükümlülükleri / (cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar) aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık     

2019 
31 Aralık 

2018 
     
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (1.573.348) (23.306.162) (23.761.266) (6.077.215) 
Eksi: Cari dönem peşin ödenen vergi 8.488.815 21.803.257 16.609.178 4.094.038 
     
Ödenecek kurumlar vergisi yükümlülüğü (696.326) (1.502.905) (7.152.088) (1.983.177) 
     
Kurumlar vergisi alacakları 7.611.793 - 114.142 - 
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24. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 
Grup, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin TFRS ve 
vergiye esas yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici 
farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 
31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin 
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

 Birikmiş geçici farklar 
 Ertelenmiş vergi 

varlıkları (yükümlülükleri) 
 

 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
         
Ertelenmiş vergi 

varlıkları:         
Kullanılmamış yatırım 

indirimleri (*) - - - - - - - 2.373.968 
Kıdem tazminatı 

karşılığı 9.290.930 7.642.464 5.512.408 3.859.513 1.858.186 1.528.493 1.102.482 771.903 
Kullanılmamış izin 

karşılığı 2.180.724 1.842.171 1.268.437 859.778 436.145 368.434 253.687 171.956 
Şüpheli alacak karşılığı 4.301.920 4.301.920 4.301.920 495.976 860.384 860.384 946.422 109.115 
Dava karşılığı 2.360.209 2.404.279 2.586.133 2.946.684 472.042 480.856 568.949 648.270 
İhracat dönemsellik 

etkileri 12.882.898 9.185.664 4.424.744 4.044.300 
           

3.396.227  1.837.133 973.444 889.746 
Diğer 2.911.602 2.349.166 1.243.122 371.250 593.867 469.833 273.445 81.636 
         
     7.616.851 5.545.133 4.118.429 5.046.594 
         
Ertelenmiş vergi 

yükümlülükleri:         
Maddi ve maddi 

olmayan duran         
  varlıkların kayıtlı 

değerleri ile vergi         
  matrahları arasındaki 

fark (56.240.302) (54.907.263) (46.897.393) (39.647.388) (11.248.060) (10.981.453) (9.379.479) (7.929.478) 
Satıcı reeskontları vade 

farkı geliri (498.746) (558.183) (193.567) (726.727) (124.686) (111.637) (42.585) (159.880) 
         
     (11.372.746) (11.093.090) (9.422.064) (8.089.358) 
         
Ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü, net     (3.755.895) (5.547.957) (5.303.635) (3.042.764) 
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24. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net bakiyesinin hareket tablosu yıllar itibarıyla aşağıdaki gibidir:  
 

 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 

 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Açılış bakiyesi (5.547.957) (3.042.764) (5.303.635) (3.042.764) 8.350.125 
Kar veya zarar tablosuna 
yansıtılan  1.801.514 233.020 (442.446) (2.483.983) (11.095.599) 
Diğer kapsamlı gelir 
tablosuna yansıtılan  (9.452) 327.782 198.124 223.112 (297.290) 
      
Kapanış bakiyesi (3.755.895) (2.481.962) (5.547.957) (5.303.635) (3.042.764) 
 
1 Ocak - 30 Haziran 2021 ve 2020, 1 Ocak – 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 hesap dönemine ait kapsamlı 
gelir tablosunda yer alan vergi gideri aşağıda özetlenmiştir: 
 

 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  

 
30 Haziran  

2021 
30 Haziran  

2020 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık  

2019 
31 Aralık  

2018 
      
Cari dönem kurumlar vergisi (1.573.348) (17.211.744) (23.306.162) (23.761.266) (6.077.215) 
Ertelenmiş vergi gideri (geliri) 1.801.514 233.020 (442.445) (2.483.983) (11.095.599) 
      
Vergi geliri (gideri) – 
konsolide kar veya zarar 
tablosunda yer alan 228.166 (16.978.724) (23.748.607) (26.245.249) (17.172.814) 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ve 31 Aralık 
2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait gelir tablolarındaki cari dönem vergi gideri ile 
vergi öncesi kar üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanacak vergi giderinin mutabakatı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2021 

1 Ocak –  
30 Haziran 

2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

 2020 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2019 

1 Ocak –  
31 Aralık 

2018 
      
Vergi öncesi kar: 81.246.689 84.713.963 160.300.265 136.226.098 87.818.982 
Yasal vergi oranı  25% %22 22% 22% 22% 
Hesaplanan vergi gideri (20.311.672) (18.637.072) (35.266.058) (29.969.742) (19.320.176) 
      
Kullanılan yatırım indirimi 

etkisi, net (*) 21.003.795 1.106.997 11.670.787 3.545.108 2.111.580 
Kanunen kabul edilmeyen  

giderler etkisi  (611.827) (146.680) (328.477) (426.348) (222.365) 
Diğer 147.870 698.031 175.141 605.733 258.147 
      
Toplam vergi geliri (gideri) - 
Konsolide kar veya zarar 

tablosunda yer alan 228.166 (16.978.724) (23.748.607) (26.245.249) (17.172.814) 
 

(*) Grup’un, İzmir fabrika modernizasyonu ile Mersin fabrika yatırımı kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan 
farklı tarihlerde almış olduğu iki adet yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Grup, bu teşvik belgeleri 
kapsamında yapmakta olduğu harcamaların bir bölümünü farklı vergi oranları çerçevesinde indirim konusu 
yapabilmektedir. Grup’un 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, söz konusu teşvikler kapsamında toplam yatırım 
harcaması 288.637.629 TL’dir. Söz konusu teşvikler kapsamında toplam elde edilen yatırıma katkı tutarı 
21.003.795 TL olup, yıl içerisinde kullanılan yatırıma katkı tutarı  21.003.795 TL’dir. Bu kapsamda Grup’un, 
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla gelecek dönemlerde kullanabileceği ertelenmiş vergi varlığı 
bulunmamaktadır.  
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25. Pay başına kazanç 
 
Pay başına kazanç, cari yıl net karının yıl boyunca işlem gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 
sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 
 
 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 1 Ocak – 
 30 Haziran 

2021 
30 Haziran  

2020 
31 Aralık 

2020 
 31Aralık  

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Yıl boyunca mevcut olan 

hisselerin ağırlıklı 
ortalama sayısı  100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Net dönem karı 81.474.855 67.735.239 136.551.658 109.980.849 70.646.168 
Pay başına kazanç (TL) 0,8147 0,6773 1,3655 1,0998 0,7065 
 
 
26. İlişkili taraf açıklamaları 
 
a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 
 30 Haziran 

2021 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
     

Ana ortaklar tarafından kontrol edilen 
işletmeler   

  

     
TZC Kimya San.ve Tic. A.Ş. 15.186 15.186 15.186 15.186 
Tezol Gayrimenkul İnş. A.Ş. - - 7.658 3.481 
     

Toplam 15.186 15.186 22.844 18.667 
 
b) İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 

 30 Haziran 
2021 

31 Aralık 
2020 

31 Aralık 
2019 

31 Aralık 
2018 

     

Ana ortaklar tarafından kontrol edilen 
işletmeler   

 
 

TZC Kimya San.ve Tic. A.Ş.  9.185 11.050 291 123.036 
     

Toplam 9.185 11.050 291 123.036 
 
c) İlişkili taraflara diğer borçlar: 
 

 30 Haziran 
2021 

31 Aralık 
2020 

31 Aralık 
2019 

31 Aralık 
2018 

     

Ortaklar     
M.Ersin Tezol 63.833 63.833 61.675 825.000 
E.Nesrin Tezol - 57.399 80.000 128.000 
Ş.Erhan Tezol 32.997 32.997 40.000 825.000 
M.Makbule Kuşcu 2.593 4.798 5.068 175.000 
Müge Kuşcu 638 2.843 5.000 175.000 
A.Selda Tezol - - - 6.650 
Ömer Şükrü Tezol - - - 6.550 
F.Ayhan Tezol - - - 4.350 
     

Toplam 100.061 161.870 191.743 2.145.550 
  



Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
 
1 Ocak - 30 Haziran 2021, 2020 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2020, 2019, 2018 tarihleri itibarıyla  
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
 

(64) 

26. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 
d) İlişkili taraflardan yapılan alım işlemleri 
 
 1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  1 Ocak –  
 30 Haziran 

 2021 
30 Haziran 

 2020 
31 Aralık 

2020 
31 Aralık 

2019 
31 Aralık 

2018 
      
Mal alımı      
TZC Kimya San.ve Tic. A.Ş. (1) 108.506 - 52.014 310.500 375.250 
      
Toplam 108.506 - 52.014 310.500 375.250 
 
(1)  Ana ortaklar tarafından kontrol edilen işletmeler 
 
f) Üst yönetime sağlanan faydalar  
 
Grup’un üst düzey yöneticileri icra kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 
 
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 1.821.000 TL’dir  
(30 Haziran 2020 1.515.900 TL; 31 Aralık 2020 3.031.800 TL; 31 Aralık 2019 2.598.600 TL; 31 Aralık 
2018 1.968.821 TL).  
 
 
27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 
Grup’un başlıca finansal araçları banka kredileri, finansal kiralamalar, finansal yatırımlar, nakit ve kısa 
vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal araçların ana amacı Grup’un faaliyetleri için finansman 
sağlamasıdır. Grup bunların dışında faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar 
gibi finansal araçlara sahiptir. 
 
Grup’un finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski, yabancı para riski, kredi riski ve 
likidite riskidir. Yönetimin bu risklerin yönetimiyle ilgili politikaları aşağıda özetlenmiştir. Grup, ayrıca 
bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır. 
 
Sermaye yönetimi 
 
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Sermayeyi yönetirken 
Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak 
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
  
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda 
gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 
Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla net borç/toplam 
sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 

2021 
31 Aralık  

2020 
31 Aralık 

 2019 
31 Aralık  

2018 
     
Toplam borçlar 248.783.948 202.900.027 118.183.567 137.743.885 
Nakit ve nakit benzeri değerler (-) (Not 3) (207.593.427) (154.245.449) (92.874.900) (63.957.940) 
Finansal yatırımlar (-) (Not 4) (49.122) (13.951.429) (27.970) (21.679) 
     
Net borç 41.141.399 34.703.149 25.280.697 73.764.266 
     
Toplam özkaynaklar 521.314.118 454.361.499 338.554.179 242.316.142 
     
Net borç / toplam yatırılan sermaye oranı 8% 8% 7% 30% 

 
Yabancı para riski 
 
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan tutarların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için sürekli 
olarak nakit akış tablosu ile nakit giriş çıkışlarını kontrol etmektedir. 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla net döviz pozisyonu 
aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran  
2021 

31 Aralık  
2020 

31 Aralık  
2019 

31 Aralık  
2018  

    
A.Döviz cinsinden varlıklar 208.173.898 189.075.781 127.875.684 86.169.307 
B.Döviz cinsinden yükümlülükler 77.512.426 68.013.063 65.201.372 75.520.087 
      
Net döviz pozisyonu (A-B) 130.661.472 121.062.718 62.674.313 10.649.220 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Aşağıdaki tablolar 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. 
Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 
 
30 Haziran 2021 
 
 ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Toplam (TL) 
     
1. Ticari alacaklar 3.373.782 90.704 663.244 38.291.216 
2. İlişkili taraftan ticari alacaklar - - -  
3. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 15.044.077 1.491.253 1.949.837 169.882.682 
     
5. Toplam varlıklar (1 + 2 + 3) 18.417.859 1.581.957 2.613.081 208.173.898 
     
6. Banka kredileri - 4.589.301 - 47.565.814 
7. Kiralama borçları - 2.304.819 - 23.888.294 
8. Ticari borçlar 486.413 166.062 8.546 6.058.318 
     
10. Toplam yükümlülükler (6 + 7 + 8 + 9) 486.413 7.060.182 8.546 77.512.426 
     
11. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (5 - 10) 17.931.446 (5.478.225) 2.604.535 130.661.472 
     
12. İhracat 14.683.834 156.113 4.510.549 150.975.627 
     
13. İthalat 14.864.027 1.087.659 2.999 126.549.367 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
31 Aralık 2020 
 
 ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Toplam (TL) 
     
1. Ticari alacaklar 4.019.117 31.834 909.183 38.830.774 
2. İlişkili taraftan ticari alacaklar - - - - 
3. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 16.937.985 1.594.892 1.161.034 150.245.007 
     
5. Toplam varlıklar (1 + 2 + 3) 20.957.102 1.626.726 2.070.217 189.075.781 
     
6. Banka kredileri - 2.218.123 - 20.036.551 
7. Kiralama borçları - 3.251.147 - 29.331.903 
8. Ticari borçlar 413.997 1.705.953 23.996 18.644.609 
     
10. Toplam yükümlülükler (6 + 7 + 8 + 9) 413.997 7.175.223 23.996 68.013.063 
     
11. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (5 - 10) 20.543.105 (5.548.497) 2.046.221 121.062.718 
     
12. İhracat 22.981.727 81.051 7.797.532 258.069.928 
     
13. İthalat 30.001.551 4.572.756 - 251.417.308 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

31 Aralık 2019 
 

 ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Toplam (TL) 
     
1. Ticari alacaklar 5.532.557 14.197 3.388.215 59.307.368 
3. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 10.078.095 374.640 798.667 68.568.317 
     
5. Toplam varlıklar (1 + 2 + 3) 15.610.652 388.837 4.186.882 127.875.685 
     
6. Banka kredileri - 4.654.868 - 29.960.078 
7. Kiralama borçları - 4.799.215 - 31.917.660 
8. Ticari borçlar 282.092 247.790 - 3.323.634 
     
10. Toplam yükümlülükler (6 + 7 + 8 + 9) 282.092 9.701.873 - 65.201.372 
     
11. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (5 - 10) 15.328.560 (9.313.036) 4.186.882 62.674.313 

 

31 Aralık 2018 
 

 ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Toplam (TL) 
     
1. Ticari alacaklar 7.765.423 - 303.465 42.872.006 
3. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 7.299.423 509.850 273.928 43.297.301 
     
5. Toplam varlıklar (1 + 2 + 3) 15.064.846 509.850 577.393 86.169.307 
     
6. Banka kredileri - 5.837.237 - 35.186.866 
7. Kiralama borçları - 4.822.968 - 29.072.850 
8. Ticari borçlar 1.833.246 257.335 9.715 11.260.371 
     
10. Toplam yükümlülükler (6 + 7 + 8 + 9) 1.833.246 10.917.540 9.715 75.520.087 
     
11. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (5 - 10) 13.231.600 10.407.690 567.678 10.649.220 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
 
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 
ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla TL’nin aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer 
kazanması/kaybetmesi durumunda gelir tablosunun ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz 
yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.  
 
 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
  Kar/Zarar  Kar/Zarar  Kar/Zarar   
 Yabancı 

paranın 
Yabancı 
paranın 

Yabancı 
paranın 

Yabancı 
paranın 

Yabancı 
paranın 

Yabancı 
paranın 

Yabancı 
paranın 

Yabancı 
paranın 

 değer 
kazanması 

değer 
kaybetmesi 

değer 
kazanması 

değer 
kaybetmesi 

değer 
kazanması 

değer 
kaybetmesi 

değer 
kazanması 

değer 
kaybetmesi 

         
ABD Doları’nın TL karşısında 

%10 değişimi halinde:         
         
1- ABD Doları net varlık/ 

yükümlülüğü 15.609.682 (15.609.682) 15.322.131 (15.322.131) 9.105.471 (9.105.471) 6.961.013 (6.961.013) 
2- ABD Doları riskinden korunan 

kısmı (-)         
3- ABD Doları net etki (1+2) 15.609.682 (15.609.682) 15.322.131 (15.322.131) 9.105.471 (9.105.471) 6.961.013 (6.961.013) 
         
Avro’nun TL karşısında %10 

değişimi halinde:         
         
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü (5.677.907) 5.677.907 (4.998.030) 4.998.030 (6.193.728) 6.193.728 -6.273.756 6.273.756 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)         
6- Avro net etki (4+5) (5.677.907) 5.677.907 (4.998.030) 4.998.030 (6.193.728) 6.193.728 -6.273.756 6.273.756 
         
İngiliz Sterlin’inin TL karşısında 

%10 değişimi halinde         
         
7- İngiliz Sterlin net varlık/ 

yükümlülüğü 3.144.659 (3.144.659) 2.034.722 (2.034.722) 3.255.929 (3.255.929) 377.665 (377.665) 
8- İngiliz Sterlini riskinden korunan 

kısım (-)         
9- İngiliz Sterlin net etki (7+8) 3.144.659 (3.144.659) 2.034.722 (2.034.722) 3.255.929 (3.255.929) 377.665 (377.665) 
         
Toplam (3+6+9) 13.076.434 (13.076.434) 12.358.823 (12.358.823) 6.167.673 -6.167.673 1.064.922 (1.064.922) 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kredi riski 
 
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup yalnızca kredi güvenilirliği 
olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme 
yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi 
dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Grup yönetimi 
tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. 
 
Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden 
devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
 

30 Haziran 2021 

Alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

İlişkili 
taraf 

Diğer  
taraf 

İlişkili 
taraf 

Diğer 
taraf  

      
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) 15.186 139.348.657 - 5.760.902 207.593.427 
 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı (2) - - - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter 
değeri (*) - 119.706.408 - - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı   - 
         

21.282.450 - - - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri (*) 15.186 19.642.249 - - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı   - 5.484.951 - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri - - - - - 
 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 4.398.497 - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - (4.398.497) - - - 
  - Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı - - - - - 
 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 
(*) Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile 

karşılaşılmayacağını öngörmektedir. 
 
(1) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, 

bilanço tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riskini gösteren tutarlardır. 
(2)  Müşterilerden alınan banka teminat mektupları, alacak sigortası ve diğer her türlü teminatları ifade 

etmektedir.  
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

31 Aralık 2020 

Alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

İlişkili 
taraf 

Diğer  
taraf 

İlişkili 
taraf 

Diğer  
taraf  

      
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) 15.186 138.058.240  9.070.493 154.245.449 
 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı (2) - 23.052.622  - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri (*) - 118.887.695  9.070.493 154.245.449 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı   - 18.261.595  - - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - -  - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri 
(*) 15.186 19.170.545  - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı   - 229.470  - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri      
 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 4.406.701  - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - (4.406.701)  - - 
  - Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı - -  - - 
 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - -  - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - -  - - 
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - -  - - 

 
(*) Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile 

karşılaşılmayacağını öngörmektedir. 
 
(1) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, 

bilanço tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riskini gösteren tutarlardır. 
(2)  Müşterilerden alınan banka teminat mektupları, alacak sigortası ve diğer her türlü teminatları ifade 

etmektedir.  
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

31 Aralık 2019 

Alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

İlişkili 
taraf 

Diğer 
 taraf 

İlişkili 
 taraf 

Diğer 
 taraf  

      
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) 22.844 121.488.656 - 3.004.565 92.874.900 
 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı (2) - 22.875.263 - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri (*) - 76.345.096 - 3.004.565 92.874.900 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı   - 10.061.438 - - - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri 
(*) 22.844 45.143.560 - - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı   - 229.470 - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri - 4.406.701 - - - 
 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - (4.406.701) - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
  - Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı - - - - - 
 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 
(*) Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile 

karşılaşılmayacağını öngörmektedir. 
 
(1) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, 

bilanço tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riskini gösteren tutarlardır. 
(2)  Müşterilerden alınan banka teminat mektupları, alacak sigortası ve diğer her türlü teminatları ifade 

etmektedir.  
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

31 Aralık 2018 

Alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

İlişkili 
taraf 

Diğer 
 taraf 

İlişkili 
taraf 

Diğer 
 taraf  

      
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) 18.667 95.892.316 43.000 1.880.207 63.957.940 
 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 
alınmış kısmı (2) - 24.186.616 - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri (*) - 48.059.110 - 1.880.207 63.957.940 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış 
kısmı   - 4.888.332 - - - 

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

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri 
(*) 22.844 47.833.206 - - - 

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış 
kısmı   - 207.037 - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net 
defter değerleri      

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 720.915 - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - (720.915) - - - 
  - Net değerinin teminat, vs. ile güvence 
altına alınmış kısmı - - - - - 
 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - 

 
(*) Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile 

karşılaşılmayacağını öngörmektedir. 
 
(1) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, 

bilanço tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riskini gösteren tutarlardır. 
(2)  Müşterilerden alınan banka teminat mektupları, alacak sigortası ve diğer her türlü teminatları ifade 

etmektedir.  
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kredi riski 
 
Ticari alacakların yaşlandırmasına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 
 
 

 30 Haziran 2021 31 Aralık 20120 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 İlişkili 

taraflar 
Diğer 

taraflar 
İlişkili 

taraflar 
Diğer 

taraflar 
İlişkili 

taraflar 
Diğer 

taraflar 
İlişkili 

taraflar 
Diğer 

taraflar 
         
Vadesi gelmemiş - 119.706.408 - 118.887.695 - 76.345.096 - 48.059.110 
0-30 gün vadesi geçmiş - 16.390.535 - 16.609.810 - 22.322.221 - 21.044.683 
31-60 gün vadesi geçmiş - 2.438.678 - 1.681.839 - 8.080.890 - 8.724.803 
61-90 gün vadesi geçmiş - 20.040 - - - 6.393.910 - 6.453.318 
91-120 gün vadesi geçmiş - 32.711 - 18.049 - 6.160.297 - 2.548.956 
121-360 gün vadesi geçmiş - 100.366 - 314.487 - 1.672.698 - 3.753.505 
1 yıl ve üzeri vadesi geçmiş 15.186 659.919 15.186 546.360 22.844 513.544 18.667 5.307.941 
         
Toplam 15.186 139.348.657 15.186 138.058.240 22.844 121.488.656 18.667 95.892.316 
 
Likidite riski 
 
Likidite riski Grup’un net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla 
önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla 
yönetilmektedir. 
 
Finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre 
dikkate alınarak gösterilmiştir. 
 
Aşağıdaki tablolar Grup’un 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri 
itibarıyla finansal yükümlülüklerinin sözleşmeye dayalı iskonto edilmemiş ödemelerin vadelerine göre 
durumunu göstermektedir. 
 
30 Haziran 2021 

 
 
 
Sözleşme uyarınca vadeler 

Defter  
değeri  

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV) 
1 aya 

kadar (I) 
1 - 3 ay 

arası (II) 
3 - 12 ay 
arası (III) 

 
 
 

1-5 yıl 
arası (IV) 

       
Türev olmayan                     
finansal yükümlülükler 
       
Finansal borçlar 195.487.993 234.790.442 6.937.221 23.114.871 84.584.353 120.153.997 
Ticari borçlar 53.295.955 53.794.701 13.675.101 40.119.600 - - 
Diğer borçlar 323.774 323.774 323.774 - - - 
 
 
31 Aralık 2020 

 
 
 
Sözleşme uyarınca vadeler 

Defter  
değeri  

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV) 
1 aya 

kadar (I) 
1 - 3 ay 

arası (II) 
3 - 12 ay 
arası (III) 

 
 
 

1-5 yıl 
arası (IV) 

       
Türev olmayan                                               
finansal yükümlülükler 
       
Finansal borçlar 161.432.164 190.850.369 8.468.707 32.930.924 43.572.496 105.878.242 
Ticari borçlar 41.461.252 42.019.435 15.835.984 26.183.451 - - 
Diğer borçlar 161.870 161.870 161.870 - - - 
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27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
31 Aralık 2019 
 

 
 
 
Sözleşme uyarınca vadeler 

Defter  
değeri  

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV) 
1 aya 

kadar (I) 
1 - 3 ay 

arası (II) 
3 - 12 ay 
arası (III) 

 
 
 

1-5 yıl 
arası (IV) 

       
Türev olmayan                                               
finansal yükümlülükler 
       
Finansal borçlar 85.760.358 93.724.874 2.316.062 11.177.175 34.740.401 45.491.236 
Ticari borçlar 32.375.510 32.569.077 15.317.173 17.251.904 - - 
Diğer borçlar 191.743 - 191.743 - - - 
 
31 Aralık 2018 
 

 
 
 
Sözleşme uyarınca vadeler 

Defter  
değeri  

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV) 
1 aya 

kadar (I) 
1 - 3 ay 

arası (II) 
3 - 12 ay 
arası (III) 

 
 
 

1-5 yıl 
arası (IV) 

       
Türev olmayan                                               
finansal yükümlülükler 
       
Finansal borçlar 97.264.570 108.333.001 3.641.314 11.995.026 31.985.890 60.710.771 
Ticari borçlar 40.479.315 41.206.042 17.717.465 23.488.577 - - 
Diğer borçlar 2.145.550 2.145.550 2.145.550 - - - 
 
Faiz oranı riski 
 
Grup, faiz oranlarındaki değişmelerin faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı 
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı değişimlerine duyarlılığı olan 
varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir. 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un faiz 
pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:  
 

 30 Haziran  
2021 

31 Aralık 
2020 

31 Aralık 
2019 

31 Aralık 
2018 

     
Sabit faizli finansal araçlar     
Nakit ve nakit benzerleri / Vadeli mevduatlar 143.309.387 95.984.730 76.439.537 43.737.577 
Finansal yatırımlar  49.122 13.951.429 27.970 21.679 
Finansal borçlanmalar  195.487.993 161.438.775 82.079.564 97.264.570 
     
Değişken faizli finansal araçlar     
Finansal borçlanmalar  - - 3.728.493 6.758.895 
     
Toplam 338.846.502 271.374.934 162.275.564 147.782.721 

 
Grup, genel borçlanma politikası gereği sabit faizli borçlanmayı tercih etmekte olduğu için raporlama 
tarihleri itibarıyla önemsiz seviyede faiz oranı riskine maruz kaldığını değerlendirmektedir. 
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28. Gerçeğe uygun değer açıklamaları 
 
Finansal araçlar  
 
Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar 
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi 
şekilde belirlenir.  
 
Grup, finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini, ulaşılabilen mevcut piyasa bilgilerini ve uygun 
değerleme metotlarını kullanarak hesaplamıştır. Ancak, gerçeğe uygun değeri bulabilmek için kanaat 
kullanmak gerektiğinden, gerçeğe uygun değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek 
değerleri yansıtmayabilir. Grup yönetimi tarafından, kasa ve bankalardan alacaklar, diğer finansal 
varlıklar ve kısa vadeli finansal borçlar da dahil olmak üzere etkin faizle iskonto edilmiş maliyet bedeli 
ile gösterilen finansal varlıkların ve borçların gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve 
muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek kayıtlı değerlerine yakın olduğu kabul 
edilmiştir. Kısa vadeli kredilerin ise vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin gerçeğe 
uygun değeri yansıttığı varsayılmaktadır. 
 

30 Haziran 2021 

İtfa edilmiş 
maliyet 

değerinden 
ölçülen 
finansal 
varlıklar   

Gerçeğe uygun 
değer farkları 

kar veya zarara 
yansıtılan 

finansal araçlar 

Gerçeğe uygun 
değer farkları 

diğer kapsamlı 
gelir/gider 

hesaplarına 
yansıtılan 

finansal araçlar 

İtfa edilmiş 
maliyet 

değerinden 
gösterilen 

finansal 
yükümlülükler 

Taşınan   
değeri 

Gerçeğe 
uygun değeri Not 

        
Finansal varlıklar        
Nakit ve nakit benzerleri 207.593.427 - - - 207.593.427 207.593.427 3 
Finansal yatırımlar 49.122 12.440.448 - - 12.489.570 12.489.570 4 
Ticari alacaklar 139.363.843 - - - 139.363.843 139.363.843 6 
Diğer alacaklar (*) 5.754.054 - - - 5.754.054 5.754.054 7 
Finansal yükümlülükler        
Finansal borçlar - - - 170.129.971 170.129.971 170.129.971 5 
Kiralama yükümlülükleri - - - 25.358.022 25.358.022 25.358.022 5 
Ticari borçlar - - - 53.295.955 53.295.955 53.295.955 6 
Diğer borçlar (**) - - - 100.061 100.061 100.061 26 
 
(*) Verilen depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir. 
(**) Alınan depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir  
 

31 Aralık 2020 

İtfa edilmiş 
maliyet 

değerinden 
ölçülen finansal 

varlıklar   

Gerçeğe uygun 
değer farkları 

diğer kapsamlı 
gelir/gider 

hesaplarına 
yansıtılan 

finansal araçlar 

İtfa edilmiş 
değerinden 

gösterilen 
finansal 

yükümlülükler 
Taşınan 

değeri 
Gerçeğe 

uygun değeri Not 
       
Finansal varlıklar       
Nakit ve nakit benzerleri 154.245.449 - - 154.245.449 154.245.449 3 
Finansal yatırımlar 13.951.429 11.985.321 - 25.936.750 25.936.750 4 
Ticari alacaklar 138.073.426 - - 138.073.426 138.073.426 6 
Diğer alacaklar (*) 9.070.493 - - 9.070.493 9.070.493 7 
Finansal yükümlülükler       
Finansal borçlar - - 131.300.071 131.300.071 131.300.071 5 
Kiralama yükümlülükleri - - 30.138.704 30.138.704 30.138.704 5 
Ticari borçlar - - 41.461.252 41.461.252 41.461.252 6 
Diğer borçlar (**) - - 161.870 161.870 161.870 26 
 
(*) Verilen depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir. 
(**) Alınan depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir  
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28. Gerçeğe uygun değer açıklamaları (devamı) 
 

31 Aralık 2019 

İtfa edilmiş 
maliyet 

değerinden 
ölçülen finansal 

varlıklar   

Gerçeğe uygun 
değer farkları 

diğer kapsamlı 
gelir/gider 

hesaplarına 
yansıtılan 

finansal araçlar 

İtfa edilmiş 
değerinden 

gösterilen 
finansal 

yükümlülükler 
Taşınan 

değeri 
Gerçeğe 

uygun değeri Not 
       
Finansal varlıklar       
Nakit ve nakit benzerleri 92.874.900 - - 92.874.900 92.874.900 3 
Finansal yatırımlar 27.970 10.587.780 - 10.615.750 10.615.750 4 
Ticari alacaklar 121.511.500 - - 121.511.500 121.511.500 6 
Diğer alacaklar (*) 3.003.120 - - 3.003.120 3.003.120 7 
Finansal yükümlülükler       
Finansal borçlar - - 53.802.240 53.802.240 53.802.240 5 
Kiralama yükümlülükleri - - 32.005.817 32.005.817 32.005.817 5 
Ticari borçlar - - 32.375.510 32.375.510 32.375.510 6 
Diğer borçlar (**) - - 191.743 191.743 191.743 26 
 
(*) Verilen depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir. 
(**) Alınan depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir  
 

31 Aralık 2018 

İtfa edilmiş 
maliyet 

değerinden 
ölçülen finansal 

varlıklar   

Gerçeğe uygun 
değer farkları 

diğer kapsamlı 
gelir/gider 

hesaplarına 
yansıtılan 

finansal araçlar 

İtfa edilmiş 
değerinden 

gösterilen 
finansal 

yükümlülükler 
Taşınan 

değeri 
Gerçeğe 

uygun değeri Not 
       
Finansal varlıklar       
Nakit ve nakit benzerleri 63.957.940 - - 63.957.940 63.957.940 3 
Finansal yatırımlar 21.679 7.988.271 - 8.009.950 8.009.950 4 
Ticari alacaklar 95.910.983 - - 95.910.983 95.910.983 6 
Diğer alacaklar (*) 1.878.762 - - 1.878.762 1.878.762 7 
Finansal yükümlülükler       
Finansal borçlar -  67.970.396 67.970.396 67.970.396 5 
Kiralama yükümlülükleri -  29.294.174 29.294.174 29.294.174 5 
Ticari borçlar -  40.479.315 40.479.315 40.479.315 6 
Diğer borçlar (**) -  2.145.550 2.145.550 2.145.550 26 
 
(*) Verilen depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir. 
(**) Alınan depozito ve teminatlar düşülerek gösterilmiştir  
 
Gerçeğe uygun değer seviyeleri 
 
Grup’un finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değere ilişkin sınıflandırmaları aşağıdaki 
gibidir: 
 
•  Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 
•  İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

•  Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun 
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden 
değerlenmiştir. 
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28. Gerçeğe uygun değer açıklamaları (devamı) 
 
30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla finansal durum 
tablosundaki gerçeğe uygun değerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değerleri ve seviyeleri aşağıdaki gibidir:  
 

30 Haziran 2021 
Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe 

 uygun değer seviyesi 
  1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 
  TL TL TL 
     
Finansal yatırımlar     

- Enda Enerji Holding A.Ş.  - - 8.371.138 
- Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş  - - 4.069.310 

     
Toplam varlıklar  - - 12.440.448 
 

31 Aralık 2020 
Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe 

 uygun değer seviyesi 
  1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 
  TL TL TL 
     
Finansal yatırımlar     

- Enda Enerji Holding A.Ş.  - - 8.452.754 
- Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş  - - 3.532.567 

     
Toplam varlıklar  - - 11.985.321 

 

31 Aralık 2019 
Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe 

 uygun değer seviyesi 
  1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 
  TL TL TL 
     
Finansal yatırımlar     

- Enda Enerji Holding A.Ş.  - - 7.055.213 
- Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş  - - 3.532.567 

     
Toplam varlıklar  - - 10.587.780 
 
 

31 Aralık 2018 
Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe 

 uygun değer seviyesi 
  1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 
  TL TL TL 
     
Finansal yatırımlar     

- Enda Enerji Holding A.Ş.  - - 5.276.198 
- Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş  - - 2.712.073 

     
Toplam varlıklar  - - 7.988.271 
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29. Raporlama tarihinden sonraki olaylar 
 
Yoktur. 


