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ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları

VARLIKLAR
Dönen varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

5
24
7
24
8
9
10
15

Duran varlıklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Kullanım hakkı varlıkları
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar

3
11
12
2
24
8
10
22
15

Toplam varlıklar

Cari
Dönem
31 Aralık 2019

Geçmiş
Dönem
31 Aralık 2018

713.523.508

551.309.088

237.025.628
317.571.118
37.242.542
280.328.576
673.566
346.044
327.522
123.664.748
15.843.086
18.745.362

103.544.999
322.012.746
35.944.982
286.067.764
390.187
390.187
80.282.857
7.846.033
37.232.266

98.583.565

100.337.864

105.763
5.185.953
31.138
30.091.843
5.251.846
3.430.499
1.821.347
11.423.017
46.494.005
-

64.614
3.603.520
91.396
15.144.319
75.895.862
5.538.153

812.107.073

651.646.952

Bu konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 6 Mart 2020 tarihli
toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu konsolide finansal tablolar, Genel Kurul tarafından
onaylanması sonucu kesinleşecektir.

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Cari
Dönem
31 Aralık 2019

Geçmiş
Dönem
31 Aralık 2018

Kısa vadeli yükümlülükler

342.617.765

194.634.862

Kısa vadeli borçlanmalar
6
- Banka kredileri
6
- Kiralama işlemlerinden borçlar
6
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
24
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
7
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
14
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
8
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler
- Mal ve hizmet sözleşmelerinden doğan yükümlülükler 10
Dönem karı vergi yükümlülüğü
22
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
14
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
13

7.981.033
7.981.033
163.562.662
130.253.664
33.308.998
4.651.450
614.396
614.396
70.925.058
70.925.058
2.309.082
92.574.084

154.853
154.853
68.512.856
22.971.201
45.541.655
3.044.315
484.934
484.934
28.806.824
28.806.824
24.803.647
68.827.433

8.391.621
84.182.463

7.702.054
61.125.379

Uzun vadeli yükümlülükler

170.839.886

157.521.207

27.861.498
27.861.498
77.947.346
77.947.346
65.031.042

62.650.782
62.650.782
94.870.425

14.559.639
50.471.403

12.281.701
82.588.724

298.649.422

299.490.883

38.700.772
29.172.723
956.213

38.700.772
29.172.723
956.213

(1.833.746)

(570.737)

14

(1.833.746)

(570.737)

16

170.911.913
170.911.913
672.158
89.026.378
(28.956.989)

141.533.376
141.533.376
672.158
51.518.168
37.508.210

812.107.073

651.646.952

KAYNAKLAR

Dipnot
Referansları

Uzun vadeli borçlanmalar
6
- Kiralama işlemlerinden borçlar
6
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler
- Mal ve hizmet sözleşmelerinden doğan yükümlülükler 10
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
14
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
13
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Pay ihraç primleri
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
(kayıpları)/kazançları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
- Yabancı para çevrim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/(zararları)
Net dönem karı

16
16

Toplam kaynaklar

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2019

Geçmiş Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2018

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

4, 17
4, 17

Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

18
18
18
20
20

Esas faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
(zararlarından)/karlarından paylar

3

Finansman (giderleri)/gelirleri öncesi
faaliyet karı/(zararı)
Finansman giderleri (-)

21

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri

22
22

Dönem karı
Pay başına kazanç / (zarar)

23

728.596.315
(653.663.609)

552.527.375
(410.631.878)

74.932.706

141.895.497

(15.263.956)
(14.082.147)
(17.330.347)
8.731.975
(25.073.139)

(19.448.182)
(9.549.104)
(13.000.509)
6.124.956
(47.222.951)

11.915.092

58.799.707

574.877
-

(416.375)

32.904

(240.776)

12.522.873

58.142.556

(11.160.621)

(5.344.135)

1.362.252

52.798.421

(30.319.241)
(11.350.712)
(18.968.529)

(15.290.211)
(29.858.998)
14.568.787

(28.956.989)

37.508.210

(0,0075)

0,0097

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

(1.263.009)

(1.443.865)

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin ertelenmiş vergi geliri

(1.619.243)

(1.851.109)

356.234

407.244

Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar

29.378.537

71.678.849

Yabancı para çevrim farkları

29.378.537

71.678.849

Diğer kapsamlı gelir

28.115.528

70.234.984

Toplam kapsamlı gelir

(841.461)

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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107.743.194

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
(giderler)

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş değer
kapsamlı gelirler/
(giderler)

Birikmiş karlar/
(zararlar)

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

Pay
ihraç
primleri

Tanımlanmış fayda
planları yeniden
ölçüm kayıpları

Yabancı
para çevrim
farkları

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar karları/
(zararları)

Net dönem
karı

Özkaynaklar
toplamı

38.700.772

29.172.723

956.213

873.128

69.854.527

672.158

28.308.857

23.209.311

191.747.689

-

-

-

(1.443.865)
(1.443.865)

71.678.849
71.678.849

-

23.209.311
-

(23.209.311)
37.508.210
37.508.210
-

107.743.194
37.508.210
70.234.984

31 Aralık 2018 itibarıyla
bakiyeler

38.700.772

29.172.723

956.213

(570.737)

141.533.376

672.158

51.518.168

37.508.210

299.490.883

1 Ocak 2019 itibarıyla
bakiyeler

38.700.772

29.172.723

956.213

(570.737)

141.533.376

672.158

51.518.168

37.508.210

299.490.883

-

-

-

(1.263.009)
(1.263.009)

29.378.537
29.378.537

-

37.508.210
-

(37.508.210)
(28.956.989)
(28.956.989)
-

(841.461)
(28.956.989)
28.115.528

38.700.772

29.172.723

956.213

(1.833.746)

170.911.913

672.158

89.026.378

(28.956.989)

298.649.422

1 Ocak 2018 itibarıyla
bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
- Dönem karı
- Diğer kapsamlı gelir / (gider)

Transferler
Toplam kapsamlı gelir
- Dönem karı /(zararı)
-Diğer kapsamlı gelir/ (gider)
31 Aralık 2019 itibarıyla
bakiyeler

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2019

Geçmiş Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2018

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI

153.502.864

37.297.117

Dönem net karı

(28.956.989)

37.508.210

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler

132.513.171

171.355.374

Dipnot
Referansları

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
İş ortaklıklarının dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler

2,11,12,19
7
9

3
22

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim
İlişkili olmayan taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerdeki değişim
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki değişim
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki değişim

7

9
10
7
7,8
14
10

9.813.349
87.259
(5.784.629)
9.058.583
23.541.624
(2.838.432)
12.112.832
(32.904)
56.811.125
30.319.241

4.081.998
977.542
711.443
6.324.545
54.191.889
(106.560)
2.782.205
240.776
86.444.950
15.290.211

(574.877)

416.375

76.640.836

(154.403.122)

(1.775.875)
5.739.188
203.216
(1.758.682)
(39.255.784)
(4.275.751)
107.282.463
(12.103.195)
1.607.135
57.414.798
(60.461.734)
24.025.057

(16.611.729)
(54.972.032)
718.971
676.040
(32.986.137)
(21.749.421)
(30.192.991)
23.476.824
(2.049.020)
22.002.586
(38.464.912)
(4.251.301)

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları

180.197.018

Vergi (ödemeleri)
Alınan faiz
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler

(24.803.647)
152.261
(2.042.768)

(11.256.108)
106.560
(6.013.797)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN
NAKİT AKIŞLARI

(2.290.247)

1.179.745

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışı
11, 12
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri

(3.757.013)
1.466.766

(1.068.258)
2.248.003

(18.928.531)

(957.771)

(6.215.796)
(12.712.735)

(957.771)
-

132.284.086

37.519.091

1.196.543

155.339

133.480.629

37.674.430

14

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDE
KULLANILAN NAKİT AKIŞLARI
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, net
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

6, 25

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D)

54.460.462

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5

103.544.999

65.870.569

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

5

237.025.628

103.544.999

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (”TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklığı konumunda olan
Azerbaycan’daki şubesi Alcatel Azerbaycan’ın (hep birlikte, “Grup”) ana faaliyet konusu telefon
santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışıdır.
Şirket, 14 Eylül 1983 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem
görmektedir.
Talt İş Ortaklığı (“TALT”), Thales Rail Signalling Solutions S.L.U. (Thales)’nin %60,62 oranında ve
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin %39,38 oranında katılımı ile 19 Kasım 2008
tarihinde tarafların imzaladığı iş ortaklığı sözleşmesiyle her iki tarafın eşit oy hakkına sahip olduğu bir
adi ortaklık statüsünde kurulmuştur. TALT’ın ana faaliyet konusu almış olduğu T.C. Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce açılan Hasanbey-Eskişehir İnönü ve Sincan-Esenkent
kesimleri sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemi yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesidir. Bilanço
tarihi itibarıyla TALT’ın gerçekleştirmiş olduğu sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemi yapım işleri
tamamlanmış olup, kesin kabuller alınmıştır. TALT konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmiştir.
Nokia Corporation ve Alcatel Lucent S.A., 2015 yılı Nisan ayında birleşme niyetlerini duyurmuşlardır.
2 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Nokia Corporation Olağanüstü Genel Kurul’unda, birleşme ile ilgili
sermaye artışı, yönetim kurulu yapısı değişikliği ve ana sözleşme tadili önerileri Nokia Corporation
ortakları tarafından kabul edildiği beyan edilmiş olup, Alcatel Lucent S.A. hissedarlarına, hisselerinin
Nokia Corporation hisseleri ile değiştirilmesi konusunda çağrı yapılmıştır. Bahse konu işlemler
neticesinde 2016 yılı içerisinde Nokia Corporation Şirket’in yönetim kontrolünü dolaylı olarak ele
geçirmiş olup, Nokia Corporation’ın 12 Şubat 2016 tarihinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma
yükümlülüğü doğmuştur. Nokia Corporation, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Pay Alım Teklifi
Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için 16 Şubat 2016
tarihinde SPK’ya başvurmuştur. SPK’nın muafiyet başvurusuna olumlu yanıt verdiği 22 Nisan 2016
tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Şirket, Alcatel Lucent Participation S.A. tarafından kontrol edilmektedir (Not 16). Şirket’in nihai
kontrolü Nokia Corporation’dadır.
Şirket’in adresi, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/1 34776 Ümraniye İstanbul’dur.
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar ve TFRS’ye Uygunluk Beyanı

İlişikteki konsolide finansal tablolar SPK’nın 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
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınmıştır.
Şirket’in ilişikteki konsolide finansal tabloları SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve Dipnot
Formatları Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, KGK tarafından
15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TFRS Taksonomisi Hakkında Duyuru” ile Finansal Tablo
Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak gerekli düzeltme ve
sınıflandırmaları yapmıştır.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar ve TFRS’ye Uygunluk Beyanı (Devamı)

Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan iş ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal
tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına
uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide
finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
2.2

Muhasebe politikalarında değişiklikler, karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli
finansal tabloların düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Muhasebe politikalarında değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanır ve önceki dönem 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 ileriye yönelik olarak uygulanır.
15 Nisan 2019 tarihinde KGK tarafından, TFRS 15, Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve TFRS 16,
Kiralamalar Standartları çerçevesinde TFRS Taksonomisi güncellenmiş ve söz konusu düzenleme
kapsamında finansal durum tablosunun ve nakit akış tablosunun formatları değiştirilmiştir.
Grup, 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan hesap döneminde TFRS 16 Kiralamalar standardını uygulamıştır.
Aşağıda belirtilen değişiklikler dışında, Grup’un finansal tablolarında uygulanan muhasebe politikaları,
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl itibarıyla finansal tablolarında uygulanan muhasebe
politikalarıyla aynıdır.
a)

Taksonomi değişikliği etkileri

Grup taksonomi değişikliği kapsamında 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolarında kısa
vadeli ve uzun vadeli ertelenmiş gelirler hesaplarında yer alan sırasıyla 28.806.824 TL ve
62.650.782 TL tutarlarını kısa ve uzun vadeli müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklere
sınıflamıştır.
b)

TFRS 16 Kiralamalar Standartının etkileri

Grup, TFRS 16 Kiralamalar Standardını 1 Ocak 2019 tarihinde ilk defa uygulamaya başlamıştır. Daha
önce TMS 17 uyarınca faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış kiralamalar için konsolide finansal
tablolara 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ön ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş tüm kira ödemelerinin
tutarına göre düzeltilmiş olan kira yükümlülüğüne eşit bir tutar üzerinden kullanım hakkı varlığı
yansıtılmıştır.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2

Muhasebe politikalarında değişiklikler, karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli
finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı)

TFRS 16’nın değişen mali tablo kalemleri üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:
i.

Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Kullanım hakkı varlıkları
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Ertelenmiş vergi varlığı

KAYNAKLAR
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmalar
ÖZKAYNAKLAR
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
- Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı

KAR VE ZARAR TABLOSU
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Finansman giderleri (-)
Ertelenmiş vergi gideri

31 Aralık 2019
Raporlanan

TFRS 16 Etkisi

31 Aralık 2019
Etkiler hariç

673.566
346.044
327.522

(529.767)
(346.044)
(183.723)

143.799
143.799

30.091.843
5.251.846
3.430.499
1.821.347
46.494.005

(30.091.843)
(5.251.846)
(3.430.499)
(1.821.347)
1.023

46.495.028

31 Aralık 2019
Raporlanan
7.981.033
27.861.498
31 Aralık 2019
Raporlanan

170.911.913
170.911.913
(28.956.989)
1 Ocak 31 Aralık 2019
Raporlanan
(15.263.956)
8.731.975
(25.073.139)
(11.160.621)
(18.968.529)
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TFRS 16 Etkisi
(7.981.033)
(27.861.498)

TFRS 16 Etkisi

(1.411)
(1.411)
(28.491)

TFRS 16 Etkisi
(2.968.410)
(1.503.526)
1.058.951
3.383.471
1.023

31 Aralık 2019
Etkiler hariç
31 Aralık 2019
Etkiler hariç

170.910.502
170.910.502
(28.985.480)
1 Ocak 31 Aralık
2019
Etkiler hariç
(18.232.366)
7.228.449
(24.014.188)
(7.777.150)
(18.967.506)
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ii.

Kullanım Hakkı Varlıkları

Kullanım hakkı varlıklarının 1 Ocak ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla bakiyeleri ve ilgili dönemdeki
amortisman ve itfa payı giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
2019

Girişler

Çıkışlar

Yabancı para
çevrim farkları

31 Aralık
2019

8.129.670
22.963.224

342.019
3.657.270

-

818.595
2.312.210

9.290.284
28.932.704

31.092.894

3.999.289

-

3.130.805

38.222.988

-

(3.536.633)
(4.225.091)

-

(168.330)
(201.091)

(3.704.963)
(4.426.182)

-

(7.761.724)

-

(369.421)

(8.131.145)

Maliyet:
Taşıtlar
Binalar

Birikmiş amortisman:
Taşıtlar
Binalar

Net defter değeri

31.092.894

30.091.843

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 7.761.724 TL tutarındaki amortisman ve itfa giderlerinin
2.369.708 TL’si satışların maliyetine 3.995.740 TL’si genel yönetim giderlerine, 1.324.145 TL’si
pazarlama giderlerine ve 72.131 TL’si araştırma ve geliştirme giderlerine dahil edilmiştir.
iii.

Uygulanan muhasebe politikası

1 Ocak 2019 öncesinde anlaşmaya varılan sözleşmeler için Grup, bir anlaşmanın kiralama işlemi olup
olmadığını veya kiralama işlemi içerip içermediğini, ilgili anlaşmanın özüne dayandırıp;
(a)
(b)

anlaşmanın gerçekleşmesinin özel bir varlığın veya varlıkların kullanımına bağlı olup olmadığına
ve
anlaşmanın ilgili varlığın kullanım hakkını devredip devretmediğine yönelik olarak bir
değerlendirme yaparak belirlemiştir.

Grup TFRS 16 standardının ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2019 itibarıyla kolaylaştırıcı bir uygulama
olarak sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını veya kiralama işlemi içerip içermediğini
yeniden değerlendirmemiştir. Bunun yerine Grup daha önce TMS 17 “Kiralama İşlemleri” ve TFRS
Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” uygulanarak kiralama
olarak tanımlanmış sözleşmelere TFRS 16 “Kiralamalar” standardını uygulamıştır. Daha önce TMS 17
“Kiralama İşlemleri” ve TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin
Belirlenmesi” uygulanarak kiralama işlemi içermeyen olarak tanımlanan sözleşmelere TFRS 16
“Kiralamalar” standardı uygulanmamıştır.
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Bu nedenle geçmiş yıllara ait konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesine gerek kalmamış,
söz konusu finansal tablolar TMS 17 “Kiralama İşlemleri” ve TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama
İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ”ne uygun olarak sunulmuştur.
Kiracı olarak Grup, daha önce kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’a ait
olduğu kiralama işlemlerini finansal kiralama olarak sınıflandırmıştır. Bunun dışında kalan kiralama
işlemleri ise operasyonel kiralama olarak sınıflandırılmıştır. TFRS 16 standardına Grup’un geçiş tarihi
olan 1 Ocak 2019 itibarıyla Grup kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden ölçmüştür. Kira ödemeleri, faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi
durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak, belirlenememesi durumunda, Grup’un alternatif
borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. Grup kullanım hakkı varlıklarını, önceden ödenmiş
veya tahakkuk etmiş kiralama ödemeleri düzeltilerek, kiralama yükümlülüğüne eşit olarak ölçmüştür.
Grup aşağıdaki kolaylaştırıcı uygulamaları kullanmayı tercih etmiştir:
-

Grup, makul ölçüde benzer özelliklere sahip kiralamalarda oluşan bir portföye tek bir iskonto
oranı uygulamıştır.
Grup, değer düşüklüğünü gözden geçirmenin alternatifi olarak, kiralamaların ekonomik açıdan
dezavantajlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmesini, ilk uygulama tarihinden hemen önce TMS
37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ı uygulayarak yapmıştır.
Kiralamayı uzatma veya sonlandırma opsiyonları içeren sözleşmeler için Grup, kiralama süresini
belirlerken geçmiş tecrübelerini kullanmıştır.

Grup, TFRS 16 “Kiralamalar” kapsamında kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli
olduğu kiralamalar istisnalarını kullanmamayı tercih etmiştir.
Kiralamalar
Grup, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama
işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın
kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama
niteliği taşımaktadır ya da bir kiralama işlemi içermektedir. Grup, bir sözleşmenin tanımlanan bir
varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken
aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:
(a)
(b)

(c)

Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir
şekilde belirtilerek tanımlanır.
Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına
yakınını temsil etmesi. Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve
bundan ekonomik fayda sağlaması durumunda varlık tanımlanmış değildir.
Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme
hakkının olması.
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(d)

Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Grup, varlığın nasıl ve ne amaçla
kullanılacağına ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım
hakkına sahip olduğunu değerlendirmektedir. Grup varlığın kullanımını yönetme hakkına
aşağıdaki durumlarda sahip olmaktadır:
i)

ii)

Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi
belirlediği şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme
talimatlarını değiştirme hakkının bulunmaması veya
Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden
belirleyecek şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması.

Kiracı olarak Grup
Kullanım hakkı varlığı
Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira
yükümlülüğü yansıtır.
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:
(a)
(b)
(c)
(d)

Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm
kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar,
Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve
Dayanak varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restorasyonuyla ya da dayanak
varlığın kiralama hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesine ilişkin restorasyonuyla
ilgili olarak Grup tarafından katlanılacak tahmini maliyetler. Grup kiralamanın fiilen başladığı
tarihte ya da dayanak varlığı belirli bir süre kullanmasının sonucu olarak bu maliyetlere ilişkin
yükümlülüğe katlanmaktadır.

Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:
(a)
(b)

Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve
Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.

Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ’da yer alan
amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın
mülkiyetini Grup’a devretmesi durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Grup’un bir satın
alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi durumunda, Grup kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen
başladığı tarihten dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer
durumlarda, Grup kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere söz
konusu varlığın faydalı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar.
Grup kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen
herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nü
uygular.
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Kira yükümlülüğü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Grup kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi
durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. Grup, bu oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda, kendi alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak
varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte
ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur:
(a)
(b)
(c)
(d)

Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,
Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya
oran kullanılarak yapılan değişken kira ödemeleri,
Grup’un satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu
opsiyonun kullanım fiyatı ve
Kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi
durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Grup, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:
(a)
(b)
(c)

Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,
Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve
Defter değerini yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde ya da
revize edilmiş özü itibarıyla sabit olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçer.

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan
bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla
belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranıdır. Grup, bu oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda, kendi alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, Grup, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki
değişiklikleri yansıtacak şekilde yeniden ölçer. Grup, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını,
kullanım hakkı varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
Grup, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira
ödemelerini revize edilmiş bir iskonto oranı üzerinden indirgeyerek yeniden ölçer:
(a)
(b)

Kiralama süresinde bir değişiklik olması. Grup, revize edilmiş kira ödemelerini revize edilmiş
kiralama süresine dayalı olarak belirler.
Dayanak varlığın satın alınmasına yönelik opsiyona ilişkin değerlendirmede değişiklik olması.
Grup, revize edilmiş kira ödemelerini, satın alma opsiyonu kapsamında ödenecek tutarlardaki
değişikliği yansıtacak şekilde belirler.
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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 belirler.
Grup, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira
ödemelerini indirgeyerek yeniden ölçer:
(a)

(b)

Bir kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda değişiklik olması. Grup,
revize edilmiş kira ödemelerini, kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen
tutarlardaki değişikliği yansıtacak şekilde belirler.
Gelecekteki kira ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen
bir değişimin sonucu olarak bu ödemelerde bir değişiklik olması. Grup, kira yükümlülüğünü söz
konusu revize edilmiş kira ödemelerini yansıtmak için yalnızca nakit akışlarında bir değişiklik
olduğunda yeniden ölçer.

Grup, kalan kiralama süresine ilişkin revize edilmiş kira ödemelerini, revize edilmiş sözleşmeye bağlı
ödemelere göre belirler. Grup, bu durumda değiştirilmemiş bir iskonto oranı kullanır.
Grup, kiralamanın yeniden yapılandırılmasını, aşağıdaki koşulların her ikisinin sağlanması durumunda
ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirir:
(a)
(b)

Yeniden yapılandırmanın, bir veya daha fazla dayanak varlığın kullanım hakkını ilave ederek,
kiralamanın kapsamını genişletmesi ve
Kiralama bedelinin, kapsamdaki artışın tek başına fiyatı ve ilgili sözleşmenin koşullarını
yansıtmak için söz konusu tek başına fiyatta yapılan uygun düzeltmeler kadar artması.

Kiraya veren olarak Grup
Grup, kiralamaların her birini operasyonel kiralama ya da finansal kiralama olarak sınıflandırır.
Bir kiralama, dayanak varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve getirilerin önemli ölçüde
devredilmesi halinde finansal kiralama, aksi takdirde operasyonel kiralama olarak sınıflandırılır.
Grup, bir kiralama bileşeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama niteliği taşıyan veya taşımayan
bileşen içeren bir sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müşterilerle yapılan
sözleşmelerden doğan hasılat” standardını uygulayarak dağıtır.
Kiralama işlemleri, 31 Aralık 2018 itibarıyla uygulanmış olan muhasebe politikaları
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’a ait olduğu kiralama işlemleri
finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler
Grup’un finansal durum tablosunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari finansal kiralama
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise asgari finansal
kiralama ödemelerinin bugünkü değeri tutarında bir yükümlülük olarak izlenmiştir. Finansal durum
tablosundaki finansal kiralama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluyla azaltılırken, kira
ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait kar veya zarar tablosuna
kaydedilmiştir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü
boyunca amortismana tabi tutulmuştur.
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Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın
Grup tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan
varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda
ise faydalı ömrü içinde amortismana tabi tutulmuştur. Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk
ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemleri operasyonel kiralama olarak
sınıflandırılmıştır. Faaliyet kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilmiştir.
2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin etkisi ileriye dönük olarak ve kar veya zarar ile
ilişkilendirilerek aşağıda belirtilen dönemlerde finansal tablolara yansıtılmaktadır:
-

sadece değişikliğin yapıldığı cari dönem ile ilgiliyse değişikliğin yapıldığı dönemde; veya
gelecek dönemler ile de ilgiliyse hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde.

1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan
önemli tahminler 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli hatalar geçmişe dönük olarak düzeltilir ve geçmiş döneme ait konsolide finansal
tablolar yeniden düzenlenir.
2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Konsolidasyon Esasları
a)

Bağlı Ortaklıklar

Bağlı ortaklıklar Grup’un kontrol sahibi olduğu tüm işletmelerdir. Grup, bir işletme ile olan ilişkisinden
dolayı değişken getirilere maruz kaldığında veya bu getirilere hakkı olduğunda ve bu getirileri
işletmenin faaliyetlerini yönetmek üzere kullandığı gücü ile değiştirme yeteneği olduğunda, bu işletmeyi
kontrol eder. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren tam olarak konsolide
edilmektedir. Kontrolün bittiği tarihten itibaren ise konsolidasyon kapsamından çıkartılır.
Grup içi işlemler, bakiyeler ve Grup şirketleri arasındaki işlemlerden gerçekleşmemiş kazançlar elimine
edilir. Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile
tutarlılığın sağlanmasının gerekli olduğunda değiştirilmiştir.
b)

İş Ortaklıkları

İş ortaklıklarındaki paylar, başlangıçta konsolide finansal tablolarda maliyet bedeli üzerinden kayda
alındıktan sonra özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir.

14

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (”TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme kapsamında yatırımlar, Grup’un yatırım yapılan işletmenin
kar/zarar ve diğer kapsamlı gelir/gideri üzerindeki payını yansıtmak üzere düzeltilmiştir. İş
ortaklıklarından alınan temettüler yatırımın defter değerinde bir azalma olarak muhasebeleştirilir.
Grup’un özkaynaktan yöntemi ile muhasebeleştirilmiş olan yatırımlarındaki payı işletmenin payına eşit
ya da aşıyorsa, başka diğer teminatsız uzun vadeli alacaklar dahil, diğer işletme adına yükümlülüklerini
tahakkuk edip veya ödeme yapmadığı sürece, Grup daha fazla zarar muhasebeleştirmez.
Grup ve iş ortaklıkları arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un bu işletmelerin
üzerindeki payları ölçüsünde elimine edilirler. İşlem, transfer edilen varlıklarda değer düşüklüğüne dair
bir kanıt olmadığı sürece, gerçekleşmemiş zararlar da elimine edilir. Özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmiş yatırım yapılan işletmelerin muhasebe politikaları, Grup tarafından uygulanan
muhasebe politikaları ile gerektiğinde tutarlılığın sağlanmasının amacıyla değiştirilmiştir.
Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Grup faaliyetlerinin önemli bir kısmını Avro para birimine bağlı olarak yürütmekte, dolayısıyla
Avro’nun Grup operasyonları üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, Avro, Grup’un ana
faaliyet konusu olan telekomünikasyon teçhizatı tedariki ve satışının ekonomik temelini
oluşturmaktadır. Grup, faaliyet gösterdiği endüstriyi ve ekonomik koşulları değerlendirerek,
fonksiyonel para birimini Türkiye Muhasebe Standardı TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” uyarınca
Avro olarak belirlemiştir. Grup, finansal tablo kalemlerinin ölçümünde fonksiyonel para birimi olarak
Avro’yu kullanmakla beraber finansal tabloların ve dipnotların sunumu amacıyla raporlama para birimi
olarak Türk Lirası’nı (“TL”) kullanmıştır.
TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” kapsamında Avro olarak hazırlanan finansal tablolar aşağıdaki
yöntemle TL’ye çevrilmiştir:
a)

Bilançodaki varlık ve yükümlülükler ve ödenmiş sermaye hesabı bilanço tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından açıklanan Avro döviz alış kuru kullanılarak
TL’ye çevrilmiştir.

b)

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları yıllık ortalama Avro döviz kurları kullanılarak
TL’ye çevrilmiştir.

c)

Ortaya çıkan tüm kur farkları, yabancı para çevrim farkları adı altında özkaynaklar altında kar
veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler hesabında
gösterilmiştir.

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde, TCMB tarafından açıklanan, 1 Avro karşılığı TL değerleri
aşağıdaki gibidir:
TL/Avro (Yıl sonu)

TL/Avro (Yıl ortalaması)

6,6506
6,0280

6,3484
5,6789

31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
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Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak
ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı
ortalama maliyet yöntemi ile hesaplanmaktadır. Borçlanma maliyetleri stok maliyetlerine dahil
edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış
fiyatından, satışı gerçekleştirmek için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Grup ayrıca son bir yılda hareket görmeyen ve ilerideki bir yıl içinde talep görmeyeceğini öngördüğü
stok kalemleri için değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman
gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari
alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek
tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa
vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri
üzerinden gösterilmiştir.
Şirket, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiş yıllardaki
tahsilat oranlarını ve geleceğe yönelik tahminlerini esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek
muhtemel zararlar ve TFRS 9 kapsamında vadesi gelmemiş ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı
ayırmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının
veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından
düşülerek konsolide kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir
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.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve orijinal vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, nakde kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye
sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
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Borçlanmalar
Borçlanmalar, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden
kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle
değerlenir ve işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki
fark, kar veya zarar tablosuna borçlanma dönemi süresince finansman gideri olarak yansıtılır.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve varsa kalıcı değer kayıplarının
düşülmesi ile bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Yıllar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

5
3 - 10
5 - 10

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut
kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek
olanı olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve
ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması veya hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp
satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde yatırım
faaliyetlerinden gelirler ve giderler hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Maddi olmayan duran
varlıklar tahmini kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler.
Aktifleştirilen geliştirme giderleri, ürünün ticari üretiminin başlamasını müteakip tahmini kullanım
ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Maddi olmayan duran varlıklar;
taşıdıkları değerler, koşullardaki değişikliklerin ve olayların taşınan değerin düşebileceğine dair belirti
oluşturmaları durumunda gözden geçirilir ve gerekli karşılık ayrılır.
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Maddi olmayan duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Yıllar
Haklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar

5
5

Araştırma Giderleri ve Geliştirme Maliyetleri
Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde gelir tablosuna kaydedilir. Grup tarafından kontrol
edilen tespit edilebilir ve benzersiz ürünlerin tasarlanması ve test edilmesine ilişkin geliştirme giderleri,
aşağıdaki şartların sağlanması durumunda maddi olmayan duran varlık olarak kaydedilir:
•
•
•
•
•
•

Ürünün kullanıma hazır hale gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması;
Grup’un ürünü tamamlama ve bu ürünü kullanma veya satma niyetinin bulunması;
Ürünü kullanma ve satma imkanın bulunması;
Ürünün muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl sağlayacağının belirli olması;
Geliştirme safhasını tamamlamak ve ürünü kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve
diğer kaynakların mevcut olması; ve
Geliştirme sürecinde ürünle ilgili yapılan harcamaların güvenilir biçimde ölçülebilir olması.

Ürünün maliyeti, yönetim tarafından amaçlanan şekilde çalışabilmesi için ilgili ürünün yaratılması,
üretilmesi ve hazırlanmasında gerekli olan ve ürünle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tümünü
içerir.
Bu kriterlere uymayan diğer geliştirme harcamaları gerçekleştikleri anda gider olarak muhasebeleştirilir.
Başlangıçta gider olarak muhasebeleştirilen geliştirme ile ilgili harcamalar, daha sonraki bir tarihte
varlık olarak muhasebeleştirilemezler.
Ürün geliştirme maliyetleri aktifleştirilir, tahmini faydalı ömürleri boyunca (5 yılı geçmez) amortismana
tabi tutulurlar.
Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her bilanço tarihinde söz konusu varlığa ilişkin
değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir
gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan
tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın
veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla
geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer
düşüklüğü zararları kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde
oluşacak olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer
düşüklüğünün iptali kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
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Finansal Araçların Netleştirilmesi
Finansal varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilerek bilançoda net tutarların gösterilmesi ancak
işletmenin; muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve söz
konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyeti olması veya varlıkların elde edilmesi
ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda mümkün olabilir.
İlişkili Taraflar
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle ilişkili olan kişi veya işletmedir.
(a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
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.
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:
(i)

(b)

İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(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.
(i)

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya
da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Grup üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları
olarak belirlemiştir.
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Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, tüm maddi duran varlıkları için, her bilanço tarihinde söz konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü
olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o
varlığın defter değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden
geri kazanılabilir değeri ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten
herhangi bir birimin defter değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer
düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü zararları kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değerinde meydana
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak
olan defter değerini aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
Gelir Vergileri
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi gideri, doğrudan
özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla,
kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi dolayısıyla oluşan vergi matrahı, konsolide
kar veya zarar tablosunda yer alan vergi öncesi kar tutarından farklıdır. Cari yıl vergi yükümlülüğü,
dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları
ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi
yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenmiş vergiler, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergiye
baz olan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünün hesaplanmasında, Grup’un bu geçici farkların ortadan
kalkacağını düşündüğü tarihlerde geçerli olacak vergi oranları (bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş
veya girmesi kesinleşmiş olan oranlar baz alınarak) kullanılmaktadır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına
tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş
vergi yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
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Ertelenmiş vergi yükümlülüğü tüm vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanırken ertelenmiş
vergi varlığı, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınmaktadır. Her bilanço döneminde Grup,
ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimali göz önüne
alınarak muhasebeleştirmektedir.
Gelir vergisi ile ilgili alınan faiz ve cezalar niteliklerine göre sınıflandırılarak muhasebeleştirilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası
yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.
Ücretli izin karşılığı, Grup’un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan kanunlar uyarınca personelin hak kazanıp kullanmadığı yıllık izin sürelerine ilişkin
yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.
Aktüeryal varsayımlarla gerçekleşen arasındaki farklar ile aktüeryal varsayımlardaki değişikliklerden
doğran yeniden ölçüm kazançları ve kayıpları diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir. Geçmiş
hizmet maliyetleri oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili
yükümlülük karşılık olarak finansal tablolara alınır. Koşullu borçlar, ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak
değerlendirmeye tabi tutulur.
Koşullu borçlar olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu koşullu borç, güvenilir tahminin
yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin olduğu dönemin finansal tablolarında karşılık
olarak finansal tablolara alınır.
Koşullu varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp, ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu
takdirde dipnotlarda açıklanır.
Nakit Akış Tablosu
Grup, net varlıklarındaki değişimler, finansal yapısı ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere,
finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak konsolide nakit akış tablosu düzenlemektedir. Döneme
ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
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İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan
yatırımlar ile 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.
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Raporlama tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme 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.
Pay Başına Kazanç
Pay başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”)
sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı, çıkarılmış hisseler
olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması,
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Şirket’in uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair
makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar.
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca
tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar
altına sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak kar veya
zarar tablosuna alacak kaydedilir.
Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir
hale geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.
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2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu varlık ve borçların açıklamasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en
iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup’un önemli
muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları aşağıdaki gibidir:
a)

Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar, tahmini faydalı ömürleri boyunca
amortismana veya itfaya tabi tutulmuşlardır. Faydalı ömürlerin tahmini Grup yönetimi tarafından
yapılan öngörülere dayanmaktadır.

b)

Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.

c)

Şüpheli alacak karşılıkları, yönetimin bilanço tarihi itibarıyla var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp
uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında kalan borçluların şirket bazında geçmiş
performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden konsolide finansal tabloların
onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate
alınmaktadır.

d)

Yönetim, stok değer düşüklüğü hesaplamasında, stokların ne kadarlık kısmının satılacağı
konusunda varsayımlarda bulunmuştur. Grup ayrıca son bir yılda hareket görmeyen ve ilerideki
bir yıl içinde talep görmeyeceğini öngördüğü stok kalemleri için değer düşüklüğü karşılığı
ayırmaktadır.

e)

Grup yönetimi, sözleşmelerle ilgili oluşacak garantilere ve bakım yükümlülüklerine ilişkin
maliyetlere ve bu gibi karşılıklara sözleşme şartlarını, geçmişte yapılan benzer satışlara ilişkin
oluşan maliyetlerini, proje karlılığını ve geçmiş tecrübeleri de dikkate alarak diğer kısa/uzun
vadeli karşılıklar hesabı altında karşılık ayırmaktadır.

f)

Bir satış sözleşmesinin sonucu, toplam sözleşme hasılatı ve sözleşmenin tamamlanması için
harcanması gereken maliyetler ölçülebildiğinde, güvenilir olarak tahmin edilebilecektir. Grup,
güvenilir şekilde ölçebildiği hasılata denk gelen ölçülebilir maliyetlere ilişkin kısa vadeli
yükümlülükler hesabı altında kısa vadeli proje gider karşılıkları tahakkuk ettirmektedir. İşlemin
tamamlanma düzeyi, kalan maliyet projeksiyonu yöntemi kullanılarak ölçülmektedir. Kalan
maliyet projeksiyonu yöntemi, toplam beklenen sözleşme maliyetine dair tahminlerle belirli bir
projenin tamamlanma düzeyinin güvenilir şekilde ölçümüne dayanmaktadır. Genel proje sonucu
ile ilgili varsayımların düzeltilmesi halinde muhasebeleştirilen hasılat ve kârlar da düzeltmeye
tabi olacaktır. Tahminlerdeki düzeltmelerin kümülatif etkisi, bu düzeltmelerin muhtemel olduğu
ve güvenilir şekilde ölçülebildiği dönemde kaydedilmektedir. Devam eden projelere ilişkin
zararlar, bu zararların muhtemel olduğu ve güvenilir şekilde ölçülebildiği dönemde
kaydedilmektedir.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı)

g)

Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan vergilendirilebilir geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi
varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve
gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da
tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.

h)

Grup, varsayımlarda bulunarak bir yıl içinde iadesi beklenen KDV alacaklarını diğer dönen
varlıklar altında muhasebeleştirmiştir.

2.6

Yeni Muhasebe Standartları ve Yorumlar

a)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

-

TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir:
bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate
alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa
edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı
nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki
fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca
yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.
Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

-

TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum
Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS
12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket
tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi
ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu;
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri,
alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir.

24

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (”TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6

Yeni Muhasebe Standartları ve Yorumlar (Devamı)

Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
-

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

TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce
edindiği payı yeniden ölçer.
TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette
daha önce edindiği payı yeniden ölçmez.
TMS 12 ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde
muhasebeleştirir.
TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa
hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak
değerlendirir.

Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
-

TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine
getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir:
-

Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet
maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;
Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme,
ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa
bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın
finansal tablolara alınması.

Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
b)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
standartlar ve değişiklikler:

-

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu”
ve TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki
değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:
i)
ii)
iii)

-

TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı
önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve
önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi

TFRS 3’teki değişiklikler – işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.
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NOT 3 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
a)

İş Ortaklıkları

Özkaynak yöntemiyle değerlenen iş ortaklığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2019

2018

1 Ocak

64.614

239.854

Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen
yatırımların (zararlarındaki)/karlarındaki paylar
Yabancı para çevrim farkları

32.904
8.245

(240.776)
65.536

105.763

64.614

31 Aralık
İş ortaklığının finansal tablolarıyla ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
Toplam
varlıklar
TALT

31 Aralık 2019
Toplam
Etkin hisse
yükümlülükler
payı (%)

33.553.083

33.284.512

1 Ocak - 31 Aralık 2019
TALT
Toplam
varlıklar
TALT

39,38

50,00

Hasılat

Toplam
kapsamlı
gelir

-

104.491

31 Aralık 2018
Toplam
Etkin hisse
yükümlülükler
payı (%)

31.026.288

30.862.199

1 Ocak - 31 Aralık 2018
TALT
b)

Oy
hakkı (%)

Oy
hakkı (%)

39,38

50,00

Hasılat

Toplam
kapsamlı
gider

-

372.666

Bağlı Ortaklıklar

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklar aşağıdaki gibidir:

Şirket’in
etkin
kontrol
oranı (%)

Grup’un
etkin
kontrol
oranı

Kontrol
gücü olmayan
payların
etkin
kontrol
oranı

Azerbaycan Telekomünikasyon100,00

100,00

-

Ülke
Alcatel Azerbaycan

Faaliyet
konusu
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NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, TFRS 8’i 1 Ocak 2009’dan itibaren uygulamaya başlamış olup, Grup’un faaliyetlerine ilişkin
karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen TFRS’ye uygun olarak hazırlanan
iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir.
Grup’un performansını ürün açısından incelemektedir. Faaliyetler IP/Optik/Mobil Şebeke”, “Sabit
şebeke” ve “Uygulama & Analitik” olmak üzere üç raporlanabilir bölüm olarak belirlenmiştir: Coğrafi
bölümler bazındaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal
önemlilik kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği
göstermediğinden dolayı konsolide finansal tablolarda yer verilmemiştir.
Ip/Optik/Mobil
Şebeke

2019
Hasılat (*)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Brüt kar marjı
(*)

365.680.103
(323.495.568)
42.184.535

Sabit
Şebeke
308.923.003
(284.783.211)
24.139.792

%12

%8

Uygulama&
Analitik
53.993.209
(45.384.830)
8.608.379
%16

Toplam
728.596.315
(653.663.609)
74.932.706
%10

Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin satışlarının yaklaşık %87’lık (2018: %86) kısmı Türk
Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., Turkcell Telekomünikasyon A.Ş. ve
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye yapılmış olup bu tarih itibarıyla Grup ticari alacaklarının %77’ini
(2018: %75) söz konusu şirketlerden olan alacaklar oluşturmaktadır.

2018
Hasılat (*)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar

Ip/Optik/Mobil
Şebeke
328.058.378
(252.344.072)
75.714.306

Sabit
Şebeke
195.780.097
(144.859.735)
50.920.362

Uygulama&
Analitik
28.688.900
(13.428.071)
15.260.829

Toplam
552.527.375
(410.631.878)
141.895.497

Brüt kar marjı

%23

%26

%53

%26

31 Aralık 2019

Ip/Optik/Mobil
şebeke

Sabit
şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

160.622.661

135.701.814

24.017.635

320.342.110

Ticari alacaklar
Şüpheli ticari
alacaklar karşılığı (-)
Stoklar
Stok değer düşüklüğü
karşılığı (-)
Dağıtılamayan varlıklar

69.325.968

(2.770.992)
58.569.940

10.366.195

(2.770.992)
138.262.103

(7.319.256)
-

(6.183.663)
-

(1.094.436)
-

(14.597.355)
370.871.207

Toplam Varlıklar

812.107.073
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NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Ip/Optik/Mobil
Şebeke

Sabit
Şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

80.906.986

65.217.055

17.438.621

163.562.662

73.640.386
Diğer kısa ve uzun vadeli karşılıklar 66.607.123
Dağıtılamayan yükümlülükler

59.359.634
53.690.302

15.872.384
14.356.441

148.872.404
134.653.866
66.368.719

31 Aralık 2019
Ticari borçlar

Müşteri sözleşmelerinden
doğan yükümlülükler

Toplam Yükümlülükler
31 Aralık 2018
Ticari alacaklar
Şüpheli ticari
alacaklar karşılığı (-)
Stoklar
Stok değer düşüklüğü
karşılığı (-)
Dağıtılamayan varlıklar

513.457.651
Ip/Optik/Mobil
şebeke

Sabit
şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

152.423.549

145.937.440

25.944.434

324.305.423

75.244.802

(2.292.677)
19.801.264

3.960.253

(2.292.677)
99.006.319

(11.983.016)
-

(6.740.446)
-

-

(18.723.462)
249.351.349

Toplam Varlıklar

651.646.952
Ip/Optik/Mobil
Şebeke

Sabit
Şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

34.256.428

30.830.785

3.425.643

68.512.856

67.678.628
Diğer kısa ve uzun vadeli karşılıklar 102.037.013
Dağıtılamayan yükümlülükler
-

18.291.521
28.742.821
-

5.487.457
12.934.269
-

91.457.606
143.714.103
48.471.504

31 Aralık 2018
Ticari borçlar

Müşteri sözleşmelerinden
doğan yükümlülükler

Toplam Yükümlülükler

352.156.069

NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Bankalar
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar
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31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

237.025.628
-

50.935.999
52.609.000

237.025.628

103.544.999
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı)
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:
Orijinal
tutarı

Para
birimi

Faiz
oranı (%)

TL
karşılığı

5.000.000
5.000.000

ABD Doları
ABD Doları

4,25
3,50

26.304.500
26.304.500

Vade
Ocak 2019
Ocak 2019

52.609.000
31
Aralık
2019
tarihi
itibarıyla
(31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır.).

Grup’un

bloke

mevduatı

bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Kısa vadeli kira yükümlülükleri
Kısa vadeli banka kredileri (*)

7.981.033
-

154.853

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

7.981.033

154.853

NOT 6 - BORÇLANMALAR

(*)

Grup’un ödemeleri için bankalar tarafından faizsiz olarak kullandırılan spot kredilerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Uzun vadeli kira yükümlülükleri

27.861.498

-

Toplam uzun vadeli borçlanmalar

27.861.498

-

Orijinal
tutarı

Para
birimi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık
2019 (TL)

2020

872.225

EUR

0,84

5.800.820

2020

2.180.213

TL

25

2.180.213

Vade
Kısa vadeli kira
yükümlülükleri
Kısa vadeli kira
yükümlülükleri
Toplam

7.981.033
Orijinal
tutarı

Para
birimi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık
2019 (TL)

2020-2025

1.110.818

EUR

0,84

7.387.606

2020-2025

20.473.892

TL

25

20.473.892

Vade
Uzun vadeli kira
yükümlülükleri
Uzun vadeli kira
yükümlülükleri
Toplam

27.861.498
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NOT 6 - BORÇLANMALAR (Devamı)

Vade
Kısa vadeli
banka kredileri Ocak 2019

Orijinal
tutarı

Para
birimi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık
2018 (TL)

154.853

TL

-

154.853

NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Ticari alacaklar
Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

217.452.094
65.647.474
(2.770.992)

276.841.506
11.518.935
(2.292.677)

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

280.328.576

286.067.764

37.242.542

35.944.982

317.571.118

322.012.746

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 24)
Kısa vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemler için şüpheli alacaklar karşılığının hareketleri
aşağıdaki gibidir:
2019
2018
1 Ocak
Kur değişiminin etkisi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Defterden silinen alacaklar
Konusu kalmayan karşılıklar
31 Aralık

(2.292.677)

(2.783.137)

(391.056)
(87.259)
-

(464.641)
(977.542)
1.932.643

(2.770.992)

(2.292.677)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 26.075.094 TL (31 Aralık 2018: 54.696.970 TL) tutarındaki ticari
alacakların vadesi geçmiş olmasına rağmen şüpheli alacak olarak değerlendirilmemişlerdir. Bu
alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir (Not 26):
31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş

Teminat ile güvence altına alınmış kısım

30

5.416.103
6.534.042
3.725.669
10.399.280

22.607.484
17.228.613
6.961.451
7.899.422

26.075.094

54.696.970

-

-
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NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Ticari borçlar:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

33.308.998

45.541.655

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 24)

130.253.664

22.971.201

Kısa vadeli ticari borçlar

163.562.662

68.512.856

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

İlişkili olmayan taraflardan kiralama alacakları
Verilen depozito ve teminatlar
Personel iş avansları

183.723
112.395
31.404

170.442
219.745

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

327.522

390.187

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

İlişkili olmayan taraflardan kiralama alacakları

1.821.347

-

İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar

1.821.347

-

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Alınan depozito ve teminatlar

614.396

484.934

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

614.396

484.934

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

NOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar

Uzun vadeli diğer alacaklar

Diğer borçlar

NOT 9 - STOKLAR

Ticari mallar
Yedek parçalar
Yapılmakta olan yatırımlar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

91.393.197
19.575.655
27.293.251
(14.597.355)
123.664.748

31

73.827.261
13.590.355
11.588.703
(18.723.462)
80.282.857
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NOT 9 - STOKLAR (Devamı)
Stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2019
1 Ocak
Kur değişiminin etkisi
Kullanılan karşılıklar
Dönem geliri /(gideri), net
31 Aralık

2018

(18.723.462)

(13.492.580)

(1.658.522)
5.784.629

(4.519.439)
(711.443)

(14.597.355)

(18.723.462)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla satışların maliyeti altında muhasebeleştirilen stok tutarı
472.361.716 TL’dir (31 Aralık 2018: 252.369.162 TL).
NOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN
YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

15.602.168
240.918

7.846.033
-

15.843.086

7.846.033

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

11.423.017

15.144.319

11.423.017

15.144.319

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

66.794.789
4.130.269

25.284.133
3.522.691

70.925.058

28.806.824

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

77.947.346

62.650.782

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Satıcılara verilen sipariş avansları
Peşin ödenmiş giderler

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Satıcılara verilen sipariş avansları (*)

Müşteri sözleşmelerinden doğan
kısa vadeli yükümlülükler
Gelecek aylara ait gelirler (**)
Alınan avanslar (***)

Müşteri sözleşmelerinden doğan
uzun vadeli yükümlülükler
Gelecek yıllara ait gelirler (**)
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NOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN
YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Grup, Turkcell Superonline Deep Package Inspection (DPI) projesi için Nokia’nın alt yüklenicisi Aldim
Telekomünikasyon Elektronik ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. ve Sandvine Incorporated ULC ile 2018
yılında beş yıllık destek ve bakım sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme doğrultusunda, alt yüklenicilere
peşin ödeme yapılmıştır.
(**) Gelecek aylara ait gelirler, edim yükümlülüklerinin tamamlanmamasından dolayı hasılat olarak
muhasebeleştirilmeyen satışlar ve uzatılmış garanti gelirlerinden oluşmaktadır.
(***) Alınan avanslar devam eden projeler ile ilgili olarak alınan avanslardan oluşmaktadır.
(*)

NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yabancı para
çevrim farkları

31 Aralık
2019

(7.812.993)
-

2.719.562
1.804.440

22.797.403
19.641.219

3.753.421

(7.812.993)

4.524.002

42.438.622

(21.329.312)
(17.041.360)

(1.978.205)
(7.003)

7.358.857
-

(2.030.014)
(2.225.632)

(17.978.674)
(19.273.995)

(38.370.672)

(1.985.208)

7.358.857

(4.255.646)

(37.252.669)

1 Ocak
2019

Girişler

Çıkışlar

24.503.728
17.470.464

3.387.106
366.315

41.974.192

Maliyet:
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net defter değeri

3.603.520

5.185.953
Yabancı para
çevrim farkları

31 Aralık
2018

(1.743.918)
(39.663.129)
(2.845.560)

437.570
15.834.264
5.095.498

24.503.728
17.470.464

1.068.258

(44.252.607)

21.367.332

41.974.192

(1.306.348)
(43.122.271)
(12.339.714)

(2.286.672)
(1.684.920)

1.743.918
38.664.303
1.220.115

(437.570)
(14.584.672)
(4.236.841)

(21.329.312)
(17.041.360)

(56.768.333)

(3.971.592)

41.628.336

(19.259.083)

(38.370.672)

1 Ocak
2018

Girişler

1.306.348
47.272.485
15.212.376

1.060.108
8.150

63.791.209

Çıkışlar

Maliyet:
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortisman:
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net defter değeri

7.022.876

3.603.520
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NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
31 Aralık 2019 tarihi itibari ile amortisman giderlerinin 309.385 TL’si (31 Aralık 2018: 618.959 TL)
genel yönetim giderlerine, 1.673.119 TL’si (31 Aralık 2018: 3.347.227 TL) satışların maliyetine,
2.704 TL’si (31 Aralık 2018: 5.406 TL) pazarlama giderlerine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla araştırma ve geliştirme giderlerine dahil edilen amortisman gideri
bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).
NOT 12 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2019

Girişler

Çıkışlar

Yabancı para
çevrim farkları

31 Aralık
2019

Maliyet:
Diğer maddi olmayan varlıklar
Geliştirme maliyetleri

1.970.788
7.180.873

3.592

-

(1.712.479)
(7.922.547)

203.542
741.674

465.443
-

9.151.661

3.592

(9.635.026)

945.216

465.443

(1.879.392)
(7.180.873)

(66.417)
-

1.634.675
7.562.598

(123.171)
(381.725)

(434.305)
-

(9.060.265)

(66.417)

9.197.273

(504.896)

(434.305)

Birikmiş amortisman:
Diğer maddi olmayan varlıklar
Geliştirme maliyetleri

Net defter değeri

91.396

31.138

1 Ocak
2018

Girişler

Haklar
28.165.309
Diğer maddi olmayan varlıklar
4.221.270
Geliştirme maliyetleri
5.379.103

-

37.765.682

-

Yabancı para
çevrim farkları

31 Aralık
2018

(32.204.674)
(3.664.436)
-

4.039.365
1.413.954
1.801.770

1.970.788
7.180.873

(35.869.110)

7.255.089

9.151.661

Çıkışlar

Maliyet:

Birikmiş amortisman:
Haklar
(28.165.309)
Diğer maddi olmayan varlıklar (4.034.985)
Geliştirme maliyetleri
(5.379.103)

(110.406)
-

32.204.674
3.624.329
-

(4.039.365)
(1.358.330)
(1.801.770)

(1.879.392)
(7.180.873)

(37.579.397)

(110.406)

35.829.003

(7.199.465)

(9.060.265)

Net defter değeri

186.285

91.396

31 Aralık 2019 tarihi itibari ile itfa giderlerinin 63.624 TL’si (31 Aralık 2018: 105.759 TL) araştırma
ve geliştirme giderlerine, 2.793 TL’si (31 Aralık 2018: 4.647 TL) satışların maliyetine dahil edilmiştir.
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NOT 13 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Projeler ile ilgili gider karşılıkları

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

84.182.463

61.125.379

84.182.463

61.125.379

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

50.471.403

82.588.724

50.471.403

82.588.724

Diğer uzun vadeli karşılıklar
Projeler ile ilgili gider karşılıkları

Diğer karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Projeler ile ilgili
gider karşılıkları
1 Ocak 2019

143.714.103

Kur değişiminin etkisi
Yıl içerisindeki artış
Gerçekleşen/konusu kalmayan

19.748.389
23.541.624
(52.350.250)

31 Aralık 2019

134.653.866
Projeler ile ilgili
gider karşılıkları

Dava
karşılıkları

Toplam

1 Ocak 2018

101.175.887

12.228

101.188.115

Kur değişiminin etkisi
Yıl içerisindeki artış
Gerçekleşen/konusu kalmayan

28.903.074
41.910.601
(28.275.459)

3.151
(15.379)

28.906.225
41.910.601
(28.290.838)

31 Aralık 2018

143.714.103
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NOT 13 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat rehin ipotek (TRİ) pozisyonu aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilenlerin toplam tutarı
71.562.469
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilenlerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilenlerin toplam tutarı
D. Diğer verilenlerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine verilenlerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine verilenlerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine
erilenlerin toplam tutarı
-

79.865.004

Toplam

79.865.004

71.562.469

-

Verilen teminat mektuplarının orijinal para cinsinden detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
Orijinal para
cinsinden değeri
TL karşılığı
Avro
ABD Doları
TL

7.729.848
3.329.045
379.146

Toplam

51.408.127
19.775.196
379.146

31 Aralık 2018
Orijinal para
cinsinden değeri
TL karşılığı
8.279.540
5.621.992
379.198

71.562.469

49.909.067
29.576.739
379.198
79.865.004

Verilen teminat mektuplarının önemli bir kısmı müşterilere teminat amaçlı verilmiştir. Grup’un vermiş
olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla %0’dır
(31 Aralık 2018: %0).
NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a.

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar
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31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

2.165.808
1.873.055
612.587

1.512.871
1.473.135
58.309

4.651.450

3.044.315
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NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
b.

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar

İkramiye ve diğer personel karşılıkları

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

8.391.621

7.702.054

Personel ikramiye ve diğer personel karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Karşılıklardaki değişim, net
Kur değişiminin etkisi

2018

7.702.054

8.089.715

(101.124)
790.691

31 Aralık
c.

2019

(2.918.014)
2.530.353

8.391.621

7.702.054

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

7.313.352
5.529.355
1.716.932

6.045.662
5.075.040
1.160.999

14.559.639

12.281.701

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Yönetici işten ayrılma tazminatı karşılığı

Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan, istifa ve
kötü davranış dışındaki nedenlerle iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden
personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat, her hizmet yılı
için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2019 itibarıyla 6.017,60 TL
(31 Aralık 2018: 5.001,76 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup,
konsolide kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan
6.730,15 TL (1 Ocak 2019: 6.017,60 TL) olan tavan tutarı göz önüne alınmıştır.
Grup yönetimi geçmiş deneyimlerinden edindiği bilgilere dayanarak kıdem tazminatı almaya hak
kazanacak çalışanların hak kazandıkları menfaatleri TMS 19 uyarınca, bilanço tarihinde geçerli olan
devlet tahvili oranları kullanılarak iskonto işlemine tabi tutmuş ve indirgenmiş net değerleri üzerinden
konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır. Hesaplamada kullanılan varsayımlar aşağıdaki gibidir:

Net yıllık iskonto oranı (%)
Maaşlarda beklenen artış oranı (%)
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31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

12,60
11,50

16,50
12
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NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı ve yönetici işten ayrılma tazminatı karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal (kazanç)/kayıp
Ödenen kıdem ve yönetici tazminatı
Kur değişiminin etkisi
31 Aralık

2019

2018

7.206.661

11.656.709

1.114.908
1.132.240
1.619.243
(2.042.768)
-

788.000
550.000
1.851.109
(6.013.797)
(1.625.360)

9.030.284

7.206.661

2019

2018

5.075.040

5.168.888

Kullanılmamış izin karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Karşılıklardaki değişim, net
Kur değişiminin etkisi

(66.685)
521.000

31 Aralık

(1.719.515)
1.625.667

5.529.355

5.075.040

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

18.579.821
165.540

36.805.263
427.003

18.745.361

37.232.266

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

-

5.538.153

NOT 15 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV (*)
Diğer dönen varlıklar

Diğer duran varlıklar
Devreden KDV (*)
(*)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, KDV alacaklarının önümüzdeki bir yıl içerisinde iadesi beklenen ve/veya
satışlara ilişkin hesaplanan KDV ile mahsuplaştırılacak kısmı olan 36.805.263 TL tutarındaki kısa vadeli
devreden KDV, diğer dönen varlıklar altında, sonraki yıllarda iadesi beklenen ve/veya satışlara ilişkin
hesaplanan KDV ile mahsuplaştırılacak olan 5.538.153 TL tutarındaki uzun vadeli devreden KDV ise diğer
duran varlıklar altında gösterilmiştir.
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NOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Sermaye
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Alcatel-Lucent Participation S.A.
Halka açık kısım
Ödenmiş sermaye

(%)

31 Aralık 2019

(%)

31 Aralık 2018

65
35

25.155.502
13.545.270

65
35

25.155.502
13.545.270

100

38.700.772

100

38.700.772

Sermaye düzeltme farkları

29.172.723

29.172.723

Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye

67.873.495

67.873.495

Şirket’in tedavüldeki hisse senedi adedi 3.870.077.200’dür (31 Aralık 2018: 3.870.077.200 adet).
Şirket’in imtiyazlı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar Şirket Ana Sözleşmesi’nin 8. maddesinde
belirtilmiştir.
Şirket Ana Sözleşmesi 8. maddesi aşağıdaki gibidir:
Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onların aday gösterecekleri kimseler arasından seçilmiş altı
üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
Yönetim Kurulu’nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev
süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde,
yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine
son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey
yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları
yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur
ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde,
yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine
son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir. Bu halde dahi yukarıdaki ikinci fıkra hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini hiç bir karşılık almaksızın yerine getireceklerdir. Şirket Ana
Sözleşmesi’nin 14. maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir:
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NOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Denetleme Kurulu, üçü A Grubu hissedarlar tarafından, biri de C Grubu hissedarlar tarafından
gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden teşekkül eder. Denetçiler bir
yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri mümkündür.
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/ çıkarılmış
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, yasal kayıtlara göre net dönem karında, yine yasal kayıtlara
göre geçmiş yıl zararları düşülerek bulunan matrahın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem karının
tamamının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu durumla sınırlı olmak
üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş/ çıkarılmış sermayenin
%5’ini aşan kısım için %9 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Grup’un kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal yedeklerden
oluşmaktadır. Grup’un yasal yedekler toplamı 672.158 TL’dir (31 Aralık 2018: 672.158 TL).
1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç
Primleri ”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan
farlılıklar gibi):
-

“Ödenmiş Sermaye ”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları”
kalemiyle;

-

“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”,
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise Türkiye Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
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
dağıtabilecektir.
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NOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
NOT 17 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar

643.444.067
85.152.248

488.582.457
63.944.918

Hasılat

728.596.315

552.527.375

Satılan ticari malların maliyeti
Satılan hizmet maliyeti

(472.361.716)
(181.301.893)

(252.369.162)
(158.262.716)

Satışların maliyeti

(653.663.609)

(410.631.878)

Brüt kar

74.932.706

141.895.497

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla müşteriyle yapılan
sözleşmelerden doğan hasılat aşağıdaki şekilde ayrıştırılmıştır.
31 Aralık 2019
Proje gelirleri
Garanti ve bakım gelirleri
Cihaz gelirleri
Kurulum gelirleri

Ip/Optik/ Mobil
şebeke

Sabit
şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

63.439.236
59.646.206
239.919.404
2.675.256

3.701.810
28.409.353
272.267.131
4.544.709

2.927.745
37.367.055
13.698.409

70.068.791
125.422.614
512.186.535
20.918.374

365.680.102

308.923.003

53.993.209

728.596.314
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NOT 17 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ (Devamı)
31 Aralık 2019
Proje gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan
Garanti ve bakım gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan
Cihaz gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan
Kurulum gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan

31Aralık 2018
Proje gelirleri
Garanti ve bakım gelirleri
Cihaz gelirleri
Kurulum gelirleri

31 Aralık 2018
Proje gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan
Garanti ve bakım gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan
Cihaz gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan
Kurulum gelirleri
- Anlık
- Zamana yayılan

Ip/Optik/ Mobil
şebeke

Sabit
şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

63.439.236
63.439.236
59.646.206
59.646.206
239.919.404
239.919.404
2.675.256
2.675.256

3.701.810
3.701.810
28.409.353
28.409.353
272.267.131
272.267.131
4.544.709
4.544.709

2.927.745
2.927.745
37.367.055
37.367.055
13.698.409
13.698.409

70.068.791
70.068.791
125.422.614
125.422.614
512.186.535
512.186.535
20.918.374
20.918.374

Ip/Optik/ Mobil
şebeke

Sabit
şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

64.116.243
49.646.744
206.278.131
8.017.260

3.446.804
17.137.608
174.278.381
917.304

3.694.930
19.609.719
5.384.251
-

71.257.977
86.394.071
385.940.763
8.934.564

328.058.378

195.780.097

28.688.900

552.527.375

Ip/Optik/ Mobil
şebeke

Sabit
şebeke

Uygulama&
Analitik

Toplam

64.116.243
64.116.243
49.646.744
49.646.744
206.278.131
206.278.131
8.017.260
8.017.260

3.446.804
3.446.804
17.137.608
17.137.608
174.278.381
174.278.381
917.304
917.304

3.694.930
3.694.930
19.609.719
19.609.719
5.384.251
5.384.251
-

71.257.977
71.257.977
86.394.071
86.394.071
385.940.763
385.940.763
8.934.564
8.934.564
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NOT 18 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Araştırma ve geliştirme giderleri
Personel giderleri
Seyahat ve ulaşım giderleri
Amortisman bölümlereve itfa payları giderleri
Danışmanlık giderleri
Diğer

Pazarlama giderleri
Personel giderleri
Seyahat ve ulaşım giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Kira giderleri
Diğer

Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
İletişim giderleri
Danışmanlık giderleri
Taşeron giderleri
Kira giderleri
Diğer
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1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

15.953.192
467.125
135.755
229.712
544.563

11.283.969
300.739
105.759
179.040
1.131.002

17.330.347

13.000.509

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

9.732.025
1.484.075
1.326.849
1.539.198

5.794.919
1.279.932
5.406
753.136
1.715.711

14.082.147

9.549.104

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

3.852.291
4.305.125
660.936
285.661
99.791
6.060.152

2.640.629
618.959
722.640
1.748.240
136.825
9.757.117
3.823.772

15.263.956

19.448.182
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NOT 19 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Satılan ticari malların maliyeti
Personel giderleri
Taşeron giderleri
Proje gider tahakkukları
Seyahat ve ulaşım giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
İletişim giderleri
Danışmanlık giderleri
Kira gideri
Diğer

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

472.361.716
103.250.134
63.220.939
23.541.622
10.902.933
9.813.349
841.721
678.763
15.728.882

252.369.162
84.522.081
55.067.515
17.063.197
12.458.863
4.081.998
1.289.807
2.093.815
11.509.327
12.173.908

700.340.059

452.629.673

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

73.712.626
15.953.192
9.732.025
3.852.291

64.802.564
11.283.969
5.794.919
2.640.629

103.250.134

84.522.081

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

4.305.125
4.045.620
1.326.849
135.755

618.959
3.351.874
5.406
105.759

9.813.349

4.081.998

Personel giderleri

Satışların maliyeti
Araştırma ve geliştirme giderleri
Pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri

Amortisman ve itfa payları giderleri

Genel yönetim giderleri
Satışların maliyeti
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
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NOT 20 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER
Diğer gelirler

Reeskont gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer gelirler

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

2.838.432
5.893.543

106.560
954.988
5.063.408

8.731.975

6.124.956

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

Diğer giderler

Ticari işlemlere ilişkin kur farkı giderleri (net)
Silinen KDV alacakları
Diğer

(21.317.706)
(3.755.433)

(34.941.663)
(11.147.006)
(1.134.282)

(25.073.139)

(47.222.951)

NOT 21 - FİNANSMAN GİDERLERİ
Finansman giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2019
Banka ve teminat mektubu komisyon giderleri
Faiz giderleri
Kur farkı giderleri

1 Ocak 31 Aralık 2018

(10.980.592)
(180.029)

(2.051.308)
(2.232.205)
(1.060.622)

(11.160.621)

(5.344.135)

NOT 22 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL)
Kurumlar vergisi
Grup, Alcatel Azerbaycan hariç, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem
faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar
ayrılmıştır.
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin, bağlı ortaklık ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi düzenlemesine olanak tanımamaktadır. Bu nedenle, konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan şirketler için ayrı
ayrı hesaplanmıştır.
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NOT 22 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL) (Devamı)
Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın yirmi
beşinci günü akşamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Kurumlar vergisi beyannamenin verildiği
ayın sonuna kadar ödenir. Ancak, vergi incelemesine yetkili makamlar geriye dönük olarak beş yıllık
muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili görüşlerini değiştirebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü Maddesi’nin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç
dağıtımı” başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 ve sonrasında
yayımlanan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğleri ile
uygulamadaki detaylar belirlenmiştir.
Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili
karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer
fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından
indirilemeyecektir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve
geliştirme harcamalarının %100’ü kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.
Türkiye’de Kurumlar Vergisi oranı %20’dir. Kurumlar Vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve vergi yasalarında yer alan istisna
ve indirimlerin sonucu bulunan safi kurum kazancına uygulanır. Bazı Vergi Kanunlarında değişiklik
yapılmasına dair Kanun 28 Kasım 2017'de TBMM'de onaylanmış ve 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete
‘de yayımlanarak tüm şirketler için kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için %20'den
%22'ye çıkarılacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Sonrasında %20 oranıyla devam edilmesi
öngörülmektedir. Azerbaycan’da uygulanan efektif vergi oranı da %20’dir (31 Aralık 2018: %20).
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden Türkiye’deki gerçek kişilere, yurtdışındaki kurum ve gerçek
kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Yurtdışına yapılan temettü
ödemelerinde Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları uyarınca düşük oran uygulanması mümkündür.
Türkiye’de mukim şirketlere yapılan temettü ödemeleri ise stopaja tabi değildir. Türkiye’deki
kurumların tam mükellef diğer kurumlara iştirakinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden
istisnadır. Fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu
istisnadan yararlanamaz.
Kurumların en az iki yıl süreyle elde tuttukları iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar
vergisinden istisnadır. Bununla birlikte 7061 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 5 Aralık 2017
tarihi itibarıyla kurumların iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan
kazançların ise %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Bu tarih öncesindeki istisna oranı %75’tir.
İstisnadan yararlanabilmek için kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süreyle işletmeden
çekilmemesi gereklidir. Satış bedelinin satışı takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil
edilmesi gereklidir.

46

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (”TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 22 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL) (Devamı)
Ertelenmiş vergi
Grup vergiye esas yasal mali tabloları ile TFRS’ye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarları ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana
gelen farklarından kaynaklanmaktadır.
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları
ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları
için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında,
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22
vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20
oranı ile hesaplanmıştır.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihli finansal durum tablolarında ödenecek vergi tutarları peşin ödenen
vergilerle netleştirilerek aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
31 Aralık 2019
Kurumlar vergisi gideri
Peşin ödenen vergiler
Dönem karı vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2018

(11.350.712)
9.041.630

(29.858.998)
5.055.351

(2.309.082)

(24.803.647)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam verginin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Cari dönem kurumlar vergisi gideri

(18.968.529)
(11.350.712)

14.568.787
(29.858.998)

Toplam vergi (gideri)/geliri

(30.319.241)

(15.290.211)

Grup, ertelenen vergi varlıklarını ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin TFRS
uyarınca düzenlenmiş ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya
çıkan vergilendirilebilir geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici
farklar genellikle gelir ve giderlerin, TFRS ve Vergi Kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde
muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
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NOT 22 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL) (Devamı)
Grup’un ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan
dökümü aşağıdaki gibidir:
Kümülatif geçici
farklar
2019
2018

Ertelenmiş vergi varlığı/
(yükümlülüğü)
2019
2018

Projeler ile ilgili gider karşılıkları
Stoklar
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Müşteri sözleşmelerinden
doğan yükümlülükler
Gelir tahakkukları
Diğer

(124.304.822)
(15.249.932)

(268.724.424)
40.133.206

27.347.061
3.354.985

59.119.373
(8.829.305)

(59.599.678)

(43.173.772)

13.111.929

9.498.230

(22.815.377)

(28.620.872)

5.019.383

6.296.591

2.391.296
7.610.308
631.820

(9.561.168)
(35.034.161)

(526.085)
(1.674.268)
(139.000)

2.103.457
7.707.516

Ertelenmiş vergi varlığı

(211.336.385)

(344.981.191)

46.494.005

75.895.862

Vergi öncesi dönem karının hesaplanan kurumlar vergisi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Vergi öncesi kar

1.362.248

52.798.421

Etkin vergi oranı

%22

%22

Hesaplanan vergi

(299.695)

(11.615.653)

Hesaplanan ile ayrılan vergi karşılığının mutabakatı:
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi
İndirimlerin vergi etkisi
Diğer ülkelerdeki vergi oranı farkları
Yasal vergi oranı değişikliğinin ertelenmiş vergi tutarı
üzerindeki etkisi ( 2018-2021 için geçerli yerel vergi oranı
%20'den %22'ye yükselmiştir)
Çevrim etkisi

(152.915)
115.072
16.538

(1.468.137)
1.339.975
-

(29.998.241)

(31.791)
(3.514.605)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri

(30.319.241)

(15.290.211)

Devam eden faaliyetlerden ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlığı hareketleri:
1 Ocak
Ertelenmiş vergi geliri
Yabancı para çevrim farkı
Diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan
31 Aralık
48

2019

2018

75.895.862

43.881.920

(18.968.529)
(10.789.562)
356.234

14.568.787
17.037.911
407.244

46.494.005

75.895.862
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NOT 23 - PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)
Grup hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve pay başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir:

Tedavüldeki hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

3.870.077.200

3.870.077.200

Dönem karı / (zararı) (TL)
Pay başına kazanç / (zarar) (TL)

(28.956.989)
(0,0075)

37.508.210
0,0097

NOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Dönem sonu itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem
içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:
31 Aralık 2019
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Alacaklar
Ticari

Diğer

Borçlar
Ticari

Diğer

Nokia Solutions Network OY (1)
Nokia Solution Networks A.Ş.
Alcatel-Lucent International (1)
Alcatel-Lucent Maroc SA (1)
Nokia Shangai (1)
Alcatel-Lucent Nigeria (1)
Nokia UK Ltd. (1)
Alcate-Lucent Israel ltd
Alcatel-Lucent Middle East
Alcatel-Lucent South Africa (1)
Diğer

13.653.450
4.848.728
4.817.428
3.902.702
2.387.115
1.506.829
1.438.061
1.003.132
392.003
3.293.094

3.776.543
-

101.998.532
2.491.390
19.929.276
4.735.406
1.099.060

-

Toplam

37.242.542

3.776.543

130.253.664

-

(1)

Şirket hissedarının bağlı ortaklıkları

31 Aralık 2018
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Alacaklar
Ticari

Diğer

Borçlar
Ticari

Diğer

Alcatel-Lucent International (1)
Nokia Solutions Network (1)
Alcatel-Lucent Maroc SA (1)
Alcatel-Lucent Nigeria (1)
Nokia UK Ltd. (1)
Alcatel-Lucent South Africa (1)
Alcatel-Lucent Italia (1)
Diğer

15.075.281
12.979.047
3.415.304
2.163.644
518.823
410.564
82.945
1.299.374

-

14.498.575
7.405.125
1.067.501

-

Toplam

35.944.982

-

22.971.201

-

(1)

Şirket hissedarının bağlı ortaklıkları
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NOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2019
Alımlar
Satışlar

İlişkili taraflarla olan işlemler

1 Ocak - 31 Aralık 2018
Alımlar
Satışlar

Nokia Solutions Network OY (1)
397.983.072
Alcatel-Lucent International (1)
80.547.314
IRIS Telekomünikasyon Mühendislik
5.128.936
Nokia Solutions Network A.Ş. (1)
2.458.880
Alcatel-Lucent Shanghai (1)
4.520.260
Nokia Solution Network Nederland (1)
Nokia UK Ltd (1)
Alcatel-Lucent Israel Ltd
Alcatel-Lucent Italia Spa (1)
Nokia-Spain, Spa
Alcatel-Lucent Zao (1)
Alcatel-Lucent Hungary
Alcatel Lucent Norway (1)
Alcatel-Lucent Denmark
Alcatel-Lucent Romania Srl (1)
Alcatel-Lucent Egypt
Alcatel-Lucent South Africa Pty Ltd (1)
Alcatel-Lucent Australia (1)
Alcatel-Lucent Bulgaria Eood (1)
Alcatel Lucent Middle East North Africa (1)
Alcatel-Lucent Czech
Diğer
498.937

48.449.559
1.916.036
9.901.896
430.283
3.657.392
676.428
581.977
135.049
101.624
1.211.144
103.930
139.059
241.116
1.370.949
145.176
49.001
552.227
62.115
2.800.998

1.757.355
237.590.444
4.411.619
52.235
-

18.926.870
43.548.562
1.151.759
442.095
251.748
177.231
100.031
95.429
72.949
40.530
8.602
266.281

Toplam

72.525.959

243.811.653

65.082.087

(1)

491.137.399

Şirket hissedarının bağlı ortaklıkları

Şirket, 2019 yılı içinde OECD Transfer Fiyatlaması Mevzuatı ile uyumlu Nokia Transfer Fiyatlaması
Politikasını uygulamaya başlamıştır
Genel müdür ve direktörlere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler (maaş, prim ve sosyal yardım)
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar

5.124.493

3.930.573

Toplam

5.124.493

3.930.573
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NOT 25 - NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1 Ocak 2019
Dönem içi nakit girişleri
Dönem içi nakit çıkışları
Diğer nakdi olmayan hareketler

Finansal
borçlar

Kira
yükümlülükleri

Toplam

154.853

31.092.894

31.247.747

293.497.517
(299.713.313)
6.060.943

31 Aralık 2019

-

(12.712.735)
17.462.372
35.842.531

293.497.517
(312.426.048)
23.523.315
35.842.531

Nakit ve nakit benzerleri

237.025.628

Net borç

201.183.097
Finansal Borçlar

1 Ocak 2018 açılış bakiyesi

1.112.624

Dönem içi nakit girişleri
Dönem içi nakit çıkışları

121.340.655
(122.298.426)

31 Aralık 2018 kapanış bakiyesi

154.853

Nakit ve nakit benzerleri

103.544.999

Net borç

103.390.146

NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a)

Sermaye risk yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı 6. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit
benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl zararlarını içeren özkaynak kalemlerinden
oluşmaktadır.
Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile
birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup, kurulun yaptığı önerilere
dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu
kadar, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
b)

Finansal risk faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grubun risk yönetimi
programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal
risklerden korunmak amacı ile zaman zaman türev ürünleri kullanmaktadır.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Finansal risk yönetimindeki hedef, Grup’un yabancı para alacaklarının kur riskine karşı değer kaybını
asgariye indirmektir. Bu amaçla pozisyon değerlendirmeleri yapılmakta ve nakit akışı, fiili ve tahmini
olarak kontrol edilmektedir.
Grup’un hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı
finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un faaliyetleri ile ilgili maruz
kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Grup içi hazırlanan risk
raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin
başında kur riski gelmektedir.
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla gerek
gördükçe türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri kullanır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Grup’un açık pozisyonda olan türev ürün niteliğinde aracı
bulunmamaktadır.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

31 Aralık 2019

Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Bankalardaki
mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

37.242.542
-

280.328.576
-

346.044
-

327.522
-

237.025.628
-

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

21.141.291

270.354.733

346.044

327.522

237.025.628

-

-

-

-

-

16.101.251

9.973.843

-

-

-

2.770.992
(2.770.992)
-

-

-

-

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

(*)

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

31 Aralık 2018
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

35.944.982

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

286.067.764
-

-

390.187
-

103.544.999
-

25.443.223

241.872.554

-

390.187

103.544.999

-

-

-

-

-

10.501.759

44.195.210

-

-

-

2.292.677
(2.292.677)
-

-

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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Bankalardaki
mevduat

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

(*)

Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi
güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri
devamlı olarak izlenmektedir.
Alacakların %87’si Türk Telekom, Avea, TTNET, Turkcell ve Superonline ile ilgili olup (2018: %86),
bu müşteriler finansal güçleri ve/veya ortaklık yapılarındaki paydaşları nedeniyle kredi riski ihmal
edilebilir şirketler olarak kabul edilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Grup’un 26.075.094 TL (31 Aralık 2018: 54.696.970 TL) tutarında
vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramamış alacağı bulunmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla,
bu alacakların %62’ini yurtdışındaki ilişkili şirketlerden alacaklar oluşturmaktadır
(31 Aralık 2018: %5). Geri kalan tutarın büyük bölümünü ise Türk Telekom ve Turkcell Grup şirketleri
alacakları oluşturmaktadır. Hem ilişkili şirketler hem de diğer şirketler kredi riski ihmal edilebilir
seviyede olan şirketler olarak kabul edilmiş, bu yüzden herhangi bir karşılık ayrılmasına gerek
görülmemiştir.
b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup
yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski
yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek
ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonları sağlamak
suretiyle yönetir.
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken
tarihler esas alınarak hazırlanmaktadır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki
tabloya dahil edilmiştir.

Defter
değeri

31 Aralık 2019
Sözleşme
uyarınca
3 aydan
nakit çıkışlar
kısa
toplamı (I+II)
(I)

3-12
ay arası
(II)

1-5 yıl
arası

163.562.662
614.396

163.562.662 163.562.662
614.396
614.396

-

-

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük

164.177.058

164.177.058
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

Defter
değeri

Sözleşme uyarınca vadeler

31 Aralık 2018
Sözleşme
uyarınca
3 aydan
nakit çıkışlar
kısa
toplamı (I+II)
(I)

3-12
ay arası
(II)

1-5 yıl
arası

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

154.853
68.512.856
484.934

154.853
68.512.856
484.934

154.853
68.512.856
484.934

-

-

Toplam yükümlülük

69.152.643

69.152.643

69.152.643

-

-

Grup ödemelerini sözleşme vadelerine göre gerçekleştirmektedir.
b.3)

Piyasa riski yönetimi

b.3.1) Kur riski yönetimi
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki değişiklikler ile
ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile de
değerlendirilmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm
yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2019
Avro
karşılığı
(fonksiyonel
ABD
para birimi)
Doları

TL
karşılığı
1.
2a.

22.
23.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Net yabancı para pozisyonu (9+18)
Bilanço dışı vadeli işlemlerin net
varlık/ yükümlülük pozisyonu
Net yabancı para varlık/
(yükümlülük) pozisyonu (19+20)
İhracat
İthalat

(*)

ABD Doları ve TL para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin Avro karşılıklarını ifade etmektedir.

2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
20.
21.

240.668.581

36.187.499

35.906.075

231.131.873
18.579.821
490.380.275
490.380.275
(27.666.749)
(2.223.588)
(29.890.337)
(20.723.263)
(20.723.263)
(50.613.600)
439.766.675

34.753.537
2.793.706
73.734.742
73.734.742
(4.160.038)
(334.344)
(4.494.382)
(3.115.999)
(3.115.999)
(7.610.381)
66.124.361

34.717.638
70.623.713
70.623.713
(2.670.355)
(2.670.355)
(2.670.355)
67.953.358

-

-

-

439.766.675
8.088.332
355.557

66.124.361
1.274.066
56.007

67.953.358
1.274.066
56.007
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Türk
Lirası

Diğer
(*)

281.424

-

35.899
2.793.706
3.111.029
3.111.029
(1.489.683)
(334.344)
(1.824.027)
(3.115.999)
(3.115.999)
(4.940.026)
(1.828.997)
(1.828.997)
-

-
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2018
Avro
karşılığı
(fonksiyonel
ABD
para birimi)
Doları

TL
karşılığı
1.
2a.

22.
23.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Net yabancı para pozisyonu (9+18)
Bilanço dışı vadeli işlemlerin net
varlık/ yükümlülük pozisyonu
Net yabancı para varlık/
(yükümlülük) pozisyonu (19+20)
İhracat
İthalat

(*)

ABD Doları ve TL para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin Avro karşılıklarını ifade etmektedir.

2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
20.
21.

197.966.808

32.841.209

32.202.220

68.120.758
36.805.262
302.892.828
5.538.153
5.538.153
308.430.981
(11.987.106)
(156.234)
(27.919.490)
(40.062.830)
(40.062.830)
268.368.151

11.300.723
6.105.717
50.247.649
918.738
918.738
51.166.387
(1.988.571)
(25.918)
(4.631.634)
(6.646.123)
(6.646.123)
44.520.264

11.101.708
43.303.928
43.303.928
(1.633.569)
(516.895)
(2.150.464)
(2.150.464)
41.153.464

Türk
Lirası

Diğer
(*)

638.989

-

199.015
6.105.717
6.943.721
918.738
918.738
7.862.459
(355.002)
(25.918)
(4.114.739)
(4.495.659)
(4.495.659)
3.366.800

-

-

-

-

-

-

268.368.151
-

44.520.264
-

41.153.464
-

3.366.800
-

-

Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle kur riskine maruz
kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve TL kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri
kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer,
kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda gösterilmiştir:
Yabancı paranın
değer kazanması

31 Aralık 2019

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

ABD Dolarının AVRO Karşısında %10 Değerlenmesi Halinde:
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD doları net etki

45.193.060
45.193.060

(45.193.060)
(45.193.060)

TL’nin AVRO Karşısında %10 Değerlenmesi Halinde:
TL net varlık/yükümlülüğü
TL riskinden korunan kısım (-)
TL net etki

(1.216.393)
(1.216.393)
Yabancı paranın
değer kazanması

31 Aralık 2018

1.216.393
1.216.393
Yabancı paranın
değer kaybetmesi

ABD Dolarının AVRO Karşısında %10 Değerlenmesi Halinde:
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD doları net etki

24.807.308
24.807.308

(24.807.308)
(24.807.308)

2.029.507
2.029.507

(2.029.507)
(2.029.507)

TL’nin AVRO Karşısında %10 Değerlenmesi Halinde:
TL net varlık/yükümlülüğü
TL riskinden korunan kısım (-)
TL net etki
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Grup’un faize duyarlı varlıkları
üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Grup’un sabit faizli ve spot kredileri
olduğu için, faize duyarlı yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Grup’un 31 Aralık 2098 tarihi itibarıyla aktif ve pasiflerinin yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri
ile likidite riskinde açıklanan kalan vadeleri büyük ölçüde aynıdır. Bu sebeple, bu finansal tablo
notlarında faiz oranı riski ile ilgili ilave bir tablo sunulmamıştır.
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(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI)
Gerçeğe uygun değer, bir varlığın cari bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında alım satımına konu
olan fiyatını ifade eder.
Bilançoda itfa edilmiş maliyet ve maliyet değeri ile taşınan finansal varlık ve yükümlüklerin gerçeğe
uygun değerlerinin aşağıdaki nedenlerle taşınan değerlerine yakın olduğu varsayılmıştır.
Bilançoda maliyet veya itfa edilmiş maliyet değerleri ile taşınan finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerleri:
Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit ve nakit eşdeğeri
varlıklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin gerçeğe uygun
değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten
sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Bilançoda maliyet veya itfa edilmiş maliyet değerleri ile taşınan finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değerleri:
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, gerçeğe uygun
değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile
ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli sabit faizli banka
kredilerinin, bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan sabit faiz oranı ile değerlendiğinde, gerçeğe uygun
değerinin taşınan değere yakın olduğu görülmüştür. Kısa vadeli kredilerinin ise vadelerinin kısa olması
nedeniyle taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
Konsolide bilançoda, henüz gerçekleşmemiş gelir yaratan türev araçlar, türev finansal araçlar kalemine
(diğer dönen varlıklar) ve henüz gerçekleşmemiş zarar yaratan türev araçlar, türev finansal araçlar (kısa
vadeli yükümlülükler) kalemine dahil edilir.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Grup, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç
sınıfının değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı
kullanılan değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği finansal varlık
veya yükümlülük bulunmamaktadır.
NOT 28 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
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