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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na
A)

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1)

Görüş

Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona
eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu özkaynak değişim tablosu ve nakit akış
tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
2)

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun
olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız
denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli
ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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3)

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en
çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi
çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında
ayrı bir görüş bildirmiyoruz.
Kilit denetim konusu
Hasılatın kaydedilmesi

Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı

Denetim çalışmalarımızda bu konuya aşağıdaki Hasılat denetimine ilişkin olarak aşağıdaki prosedürler
nedenlerden dolayı odaklanmış bulunuyoruz:
uygulanmıştır:
•

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihli finansal Önemli sözleşmelerin tümündeki ilgili maddeleri okunarak
tablolarında birden fazla hesaba etkisi olması, gelirin doğru bir şekilde muhasebeleştiğine dair
değerlendirmemize bilgi sağlayan özel şart ve koşulların
• Hasılatın muhasebeleştirilmesinde muhasebe tam olarak anlaşılması için yönetimle görüşmeler
standartlarının uygulanmasının karmaşık yapılmıştır. Performans değerlendirilmesine ilişkin
raporlamalar ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilen
olması,
kontroller dahil gelirlerin kaydedilmesine ilişkin iç
• Muhasebeleştirilen
hasılat
tiplerinin kontrollerin ve sürecin anlaşılması, analitik incelemeler,
birbirinden faklı niteliklerde olması ve yönetim üçüncü taraflar ile mutabakatlaşma ve detay testlerden
tarafından yapılan bazı tahminleri ve oluşmaktadır.
varsayımları içermesi.
Detay testlerimize ilişkin prosedürleri oluştururken satışlar
Şirket’in muhasebe politikalarına ve hasılat hizmet çeşitlerine göre kırılarak, her bir hizmet için farklı
tutarlarına ilişkin açıklamalar Dipnot 2.3’te ve detay testler uygulanmıştır.
18’da yer almaktadır.
Özel
yazılım
geliştirme
ve
proje
gelirleri
muhasebeleştirilirken
projelerin
sözleşmelerinde
belirlenen fazların tamamlanma zamanı dikkate
alınmaktadır. Bu satışlara uyguladığımız denetim
prosedürlerimiz,
sözleşmelerin
kontrolü,
fazların
tamamlandığına dair müşteri kabul onay yazı testlerini
içermektedir.
Dipnot 18’da yer alan açıklamaların yeterliliği TFRS
kapsamında tarafımızdan değerlendirilmiştir.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran
varlıkların muhasebeleştirilmesi
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarına
ilişkin Dipnot 7’de belirtildiği gibi net defter değeri
285.433.191
TL
olan
geliştirme
maliyeti
bulunmaktadır. Şirket, geliştirme maliyetleri ile ilişkili
olarak katlandığı maliyetlerin aktifleştirilmesinde TMS
38 , “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” standardı ve
Dipnot 2.3‘te yer alan açıklamaları dikkate almaktadır.

Geliştirme maliyetlerinin denetimine ilişkin olarak
aşağıdaki prosedürler uygulanmıştır:

Aktifleştirme yönetimin ve proje yöneticilerinin yaptığı
tahminler ve varsayımlar çerçevesinde belirlenen
oranlara ve personelin geliştirme maliyetlerine ilişkin
çalıştığı zamana göre hesaplanarak yapılmaktadır.

Projelerle ilişkilendirilen personel maliyetlerinin
testleri için, her projenin personel ve aktifleştirilen
maliyetler bazında kırılımları alınarak, personelin
bordroları ve zaman çizelgeleri ile doğrulamaları
yapılmıştır.

Yönetim ile görüşülerek TMS 38, “Maddi Olmayan
Duran Varlıklar” standardında yer alan kriterlerin nasıl
karşılandığı anlaşılmıştır. Proje yöneticileri ile
görüşülerek projelerin detayları ve projelerin gelecekte
sağlayacakları ekonomik faydalara ilişkin yapılan
Şirket, fizibilite çalışmalarının tamamlandığı ve fizibilite çalışmalarının detayları anlaşılmıştır.
gelecekte nakit akışı sağlayacağı düşündüğü projeler
için, yazılım geliştirme süreçleri ile ilgili çalışan Aktifleştirilen maliyetlere ilişkin proje bazlı masraf
personellerine ilişkin maliyetleri geliştirme maliyeti detayları alınarak maddi olmayan duran varlıkların
kapsamında aktifleştirmektedir.
hareket tablosu ile kontrol edilmiştir.

Aktifleştirme hesaplamalarının finansal tablolar
açısından önemli tutarlar olması ve yönetimin bu Buna ek olarak, projeler için iş gerekçelerini anlayarak
konuda tahminlerini içermesi nedeniyle kilit denetim ve değer düşüklüğü göstergeleri için incelemede
konusu olarak belirlenmiştir.
bulunarak herhangi bir değer düşüklüğü göstergesi olup
olmadığını değerlendirilmiştir.
4) Diğer Hususlar
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları, başka bir bağımsız denetçi
tarafından denetlenmiş ve 31 Ocak 2020 tarihinde bu finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilmiştir.
5)

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu OlanlarınFinansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi ;finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç
kontrolden sorumludur.
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden,
gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme
niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6)

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini
oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı
değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere,
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu
olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa,
ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun
kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz
sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai
durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B)

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1)

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap döneminde
defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2)

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında
istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Yaman Polat’tır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 18 Şubat 2021
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INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansı
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişk ili Taraflardan Ticari Alacak lar
- İlişk ili Olmayan Taraflardan Ticari Alacak lar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

3
10
14
4
5
9
9

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Kullanım Hakları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık lar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Duran Varlıklar

10
6
8
7
9
9

TOPLAM VARLIKLAR

Cari Dönem
31 Aralık
2020
153,168,970
100,849,620
5,272,546
21,413,151
4,980,456
16,432,695
14,709,217
10,924,436

105,379,611
67,308,789
22,234,416
189,457
22,044,959
33,600
12,243,527
3,559,279

153,168,970

105,379,611

391,836,402
299,960
9,132,591
31,885,069
308,486,291
308,486,291
42,010,965
21,526

324,290,807
299,960
6,797,986
33,777,857
238,596,799
238,596,799
44,769,049
49,156

545,005,372

429,670,418

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

1

Geçmiş Dönem
31 Aralık
2019

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansı
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişk ili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişk ili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Kapsamında Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükler
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişk in Uzun Vadeli
Karşılık lar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

14
11

90.810.859
7.742.246
10.566
7.731.680

12
15
16
8
9

39.487.544
42.418.491
2.176.438
3.202.272
995.661

40.700.402
35.505.950
2.707.989
2.132.424
2.021.848

108.428.714

90.810.859

8

54.028.413
36.558.677
17.306.181

48.867.498
35.308.012
13.395.931

13
16

17.306.181
163.555

13.395.931
163.555

382.548.245

289.992.061

700.000
79.737.295

700.000
46.460.753

(6.822.396)

(5.258.519)

(6.822.396)
214.813.285
94.120.061

(5.258.519)
164.634.225
83.455.602

17
17

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişk in ak tüeryal
k azanç/(k ayıp)
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı

545.005.372

TOPLAM KAYNAKLAR

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

2

Geçmiş Dönem
31 Aralık
2019

108.428.714
20.148.308
620
20.147.688

Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Cari Dönem
31 Aralık
2020

429.670.418

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR
TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
C ari Döne m
Dipnot
Re fe ransı

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

18
18

Brüt kar

1 O cak-

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

383.863.992
(195.797.714)

318.929.580
(148.097.841)

188.066.278

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

19
20
21
23
23

Esas faaliyet karı

(45.965.270)

(2.308.491)
(28.732.285)
5.005.489
(11.563.016)

(1.688.712)
(16.109.649)
6.457.532
(17.147.191)

105.639.054

96.378.449
1.026.548
-

24

268.250

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)

24

(313.155)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

25
25

Vergi öncesi kar

170.831.739

(44.828.921)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler

Finansman gideri öncesi faaliyet karı

Ge çmiş Döne m

1 O cak-

105.594.149

97.404.997

17.480.739

18.125.631

(17.139.915)

(25.030.935)

105.934.973

90.499.693

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gideri

16

Dönem Net Karı
Dönem karının dağılımı
Ana ortaklık payları
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişk in
ak tüeryal (k ayıp)/k azanç

13

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

(11.814.912)
94.120.061

83.455.602

94.120.061

83.455.602

(1.563.877)

(2.073.458)

(1.563.877)

(2.073.458)

(1.563.877)

(2.073.458)

92.556.184

81.382.144

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

3

(7.044.091)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiye
Transferler
Net dönem karı
Toplam kapsamlı gider
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bakiye
Transferler
Net dönem karı
Toplam kapsamlı gider
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bakiye

Birikmiş Karlar

Ödenmiş
Sermaye

Çalışanlara
Sağlanan Faydalara
İlişkin Aktüeryal
Kayıp/Kazanç Fonu

700.000

(3.185.061)

2.773.548

130.726.251

-

(2.073.458)

43.687.205
-

33.907.974
-

700.000

(5.258.519)

46.460.753

164.634.225

-

( 1.563.877)

33.276.542
-

50.179.060
-

700.000

(6.822.396)

79.737.295

214.813.285

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Geçmiş
Yıllar
Karı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

4

Dönem
Karı
77.595.179
(77.595.179)
83.455.602

83.455.602
( 83.455.602)
94.120.061
94.120.061

Özkaynaklar
Toplamı
208.609.917
83.455.602
( 2.073.458)
289.992.061
94.120.061
(1.563.877)
382.548.245

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık
2020

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık
2019

94.120.061

83.455.602

169.432.386
(2.354.784)
10.319.200

129.611.035
(3.773.962)
10.457.448

313.155
824.327
4.000.466
11.814.912
471.460
30.463.842

1.121.774
3.042.237
7.044.091
(281.769)
27.266.803

319.405.025

257.943.259

349.805
33.600
12.406.062
292.394
(3.806.226)
6.912.541
(9.579.060)
(1.026.187)
(12.346.463)
(1.654.093)
(28.694.801)

12.197.456
96.570
4.065.269
(6.898.317)
5.700.277
1.060.233
(3.081.008)
228.646
(3.774.279)
(1.080.696)
(24.241.397)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları
Dönem karı
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Faiz geliri
Faiz gideri
Maddi varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler
İzin karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler
Beklenen kredi zararları
Prim karşılığı

6,7,8
24,25
25
24
12
13
16
4

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki
faaliyet karı
Ticari alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen prim

4
5
11

15

16
13

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit

282.292.597

242.216.013

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
Maddi varlık satışları
Finansal yatırımlardaki değişim

6,7
6,24
10

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akışları
Alınan faizler
Alınan (ödenen) krediler, net
Ödenen faizler

24,25
25

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış

(235.596.091)
81.287
(5.272.546)

(178.910.491)
1.660.166
299.996

( 240.787.350)

(176.950.329)

2.354.784
(10.319.200)

3.773.962
(39.784.403)
(10.457.448)

( 7.964.416)

(46.467.889)

33.540.831

18.797.795

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri

3

67.308.789

48.510.994

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

3

100.849.620

67.308.789
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INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1.

Şirket hakkında bilgi

Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Şirket”), merkezi İstanbul/Türkiye’de yerleşik finans sektörünün
ihtiyaç duyduğu Bilgi Teknolojileri hizmetlerini sunmak amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. Başta uzmanlaştığı
finans sektörü olmak üzere pek çok sektör için hizmet vermektedir.
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır. Kayıtlı ofis adresi, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı 1/3 34906 Kurtköy / Pendik
/ İstanbul Türkiye’dir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in sermayesinin %99,9 Denizbank Anonim Şirketi’ne aittir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 1.228’dir. (2019: 1.001).
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Şirket, yasal defterlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı
tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak tutmaktadır.
Finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TFRS Taksonomisi Hakkında Duyuru”
ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar Intertech’in yasal kayıtlarına dayandırılarak, TMS ve TFRS’lere uygunluk sağlaması amacıyla,
bazı düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yansıtılmak suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları:
maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürlerinin revize edilmesi ve kıst bazında amortisman
hesaplanması, ileriki dönemlerde oluşacak gelirlerin ertelenmiş gelir olarak kaydedilmesi, geliştirme projelerin
maliyetlerinin aktifleştirilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. Finansal tablolar, tarihi
maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 31 Ocak 2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
Şirket yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili düzenleyici kurumların yasal mevzuata göre
düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.
Fonksiyonel ve sunum para birimi
Şirket’in fonksiyonel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL)’dir
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INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.

Yabancı para çevrimleri
Yabancı para cinsinden işlemler, ilk olarak, işlem tarihinde geçerli olan fonksiyonel para birimi kurundan kayıtlara
yansıtılır. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki kurlardan
değerlenmektedir. Yabancı para çevriminden doğan kur farkı gelir/gideri, gelir tablosunda ilgili hesaplarda yer alır.
İşletmenin sürekliliği
Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Önemli muhasebe politikalarının özeti

2.2

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
a)

2020 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar

TFRS 3 (Değişiklikler)
TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler)
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TFRS 16 (Değişiklikler)
Kavramsal Çerçeve ( Değişiklikler)

İşletme Tanımı
Önemlilik Tanımı
Gösterge Faiz Oranı Reformu
COVID-19 ile ilgili Kira İmtiyazları
TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin
Değişiklikler

TFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Tanımı
Bir faaliyet ve varlık grubunun ediniminin muhasebeleştirilmesi, söz konusu grubun bir işletme grubu mu yoksa
sadece bir varlık grubu mu olduğuna bağlı olarak değiştiği için “işletme” tanımı önemlidir. TFRS 3 İşletme
Birleşmelerin standardında yer alan “işletme” tanımı değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle beraber:
•
•
•

Bir işletmenin girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek; sürecin asli olması ve süreç ve girdilerin
birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması gerektiği hususlarına açıklık getirilmiştir.
Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler tanımına odaklanarak işletme
tanımı sadeleştirilmiştir.
Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu edindiğine karar verme sürecini kolaylaştırmak için
isteğe bağlı bir test eklenmiştir.

TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler) Önemlilik Tanımı
Önemlilik tanımındaki değişiklikler (TMS 1 ve TMS 8’deki değişiklikler), “önemlilik” tanımını netleştirir ve
Kavramsal Çerçeve’de kullanılan tanımı ve standartları revize eder.
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu
Bu değişiklikler işletmelerin gösterge faiz oranı reformu sonucu korunan kalemin veya korunma aracının nakit
akışlarına dayanak oluşturan gösterge faiz oranının değişmeyeceği varsayımı altında korunma muhasebesinin belirli
hükümlerini uygulamaya devam edebileceği konusuna açıklık getirir.
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INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.2

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
a)

2020 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı)

TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar
Söz konusu değişiklik ile Şirket COVID-19’dan dolayı yapılan kira imtiyazının kiralamada yapılan bir değişiklik olup
olmadığını değerlendirmemeyi tercih edebilir. Öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanır:
•
•
•

Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize
edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden
daha düşük olması,
Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya
öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi ve
Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler kiracılar
tarafından, 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken
uygulamaya izin verilmektedir.
Şirket, söz konusu değişikliği uygulamamıştır. 1 Haziran 2020’den önce COVID-19 ile ilgili herhangi bir imtiyazı
bulunmamaktadır.
Kavramsal Çerçeve (Değişiklikler) TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler
TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklikler; TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRS 14, TMS 1,
TMS 8, TMS 34, TMS 37, TMS 38, TFRS Yorum 12, TFRS Yorum 19, TFRS Yorum 20, TFRS Yorum 22, TMS
Yorum 32’nin ilgili paragraflarını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS’lerde Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler
tarafından yapılan diğer tüm değişiklikler uygulanıyorsa erken uygulamaya izin verilir.
b)

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve
yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 17
TMS 1 (Değişiklikler)
TFRS 3 ( Değişiklikler)
TFRS 4 ( Değişiklikler)
TFRS 9 (Değişiklikler)
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 37 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler
2018 – 2020

Sigorta Sözleşmeleri
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak
Sınıflandırılması
Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflar
Sigorta Sözleşmelerindeki Değişiklikler
Finansal Araçlardaki Değişiklikler
Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi
Kazançlar
Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşme
Yerine Getirme Maliyeti
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
TFRS 1, TFRS 9’a Yapılan Değişiklikler
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INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.2

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
b)

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri
TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta sözleşmeleri
için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde tutarlı, ilkeye dayalı
bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, 1 Ocak 2023 itibarıyla TFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinin
yerini alacaktır.
TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması
Bu değişikliklerin amacı finansal durum tablosunda yer alan ve belirli bir vadesi bulunmayan borç ve diğer
yükümlülüklerin kısa vadeli mi (bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen) yoksa uzun vadeli mi olarak sınıflandırılması
gerektiği ile ilgili şirketlerin karar verme sürecine yardımcı olmak suretiyle standardın gerekliliklerinin tutarlı olarak
uygulanmasını sağlamaktır.
TMS 1’de yapılan bu değişiklikler, bir yıl ertelenerek 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir.
TFRS 3 (Değişiklikler) Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflar
Bu değişiklik standardın hükümlerini önemli ölçüde değiştirmeden değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için
Kavramsal Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir.
Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya
Kavramsal Çerçeve’de şimdiye kadar yapılan diğer referans güncellemeleri ile birlikte uygulanması suretiyle izin
verilmektedir.
TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar
Bu değişiklikler, ilgili maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gerekli yer ve
duruma getirilirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen gelirlerin ilgili varlığın maliyetinden düşülmesine izin
vermemekte ve bu tür satış gelirleri ve ilgili maliyetlerin kâr veya zarara yansıtılmasını gerektirmektedir.
Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.
TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti
TMS 37’de yapılan değişiklikle, sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşme olup olmadığının
belirlenmesi amacıyla tahmin edilen sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinin hem sözleşmeyi yerine getirmek için
katlanılan değişken maliyetlerden hem de sözleşmeyi yerine getirmeyle doğrudan ilgili olan diğer maliyetlerden
dağıtılan tutarlardan oluştuğu hüküm altına alınmıştır.
Bu değişiklik, 1 Ocak 2022’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.
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31 ARALIK 2020 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.2

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
b)

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler 2018 – 2020
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması’nda Yapılan Değişiklik
TFRS 1’de yapılan değişiklikle, standardın D16(a) paragrafında yer alan ana ortaklığından daha sonraki bir
tarihte TFRS’leri uygulamaya başlayan bağlı ortaklığa, varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ilişkin tanınan
muafiyetin kapsamına birikimli çevrim farkları da dâhil edilerek, TFRS’leri ilk kez uygulamaya başlayanların
uygulama maliyetleri azaltılmıştır.
TFRS 9 Finansal Araçlar’da Yapılan Değişiklik
Bu değişiklik, bir finansal yükümlülüğün bilanço dışı bırakılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınan
ücretlere ilişkin açıklık kazandırılmıştır. Borçlu, başkaları adına borçlu veya alacaklı tarafından ödenen veya
alınan ücretler de dahil olmak üzere, borçlu ile alacaklı arasında ödenen veya alınan ücretleri dahil eder.
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’de Yapılan Değişiklik
Bu değişiklikle TMS 41’in 22’nci paragrafında yer alan ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde
vergilendirmeden kaynaklı nakit akışlarının hesaplamaya dâhil edilmemesini gerektiren hüküm çıkarılmıştır.
Değişiklik standardın ilgili hükümlerini TFRS 13 hükümleriyle uyumlu hale getirmiştir.
TFRS 1, TFRS 4, TFRS 9 ve TMS 39’a yapılan değişiklikler 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması
TFRS 17’nin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023’e ertelenmesiyle sigortacılara sağlanan TFRS 9’un uygulanmasına
ilişkin geçici muafiyet süresinin sona erme tarihi de 1 Ocak 2023 olarak revize edilmiştir.
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2.
Aşama’daki değişiklikler, reformun gerektirdiği değişikliklere pratik bir çözüm getirmekte olup, korunma
muhasebesinin hükümlerine ilişkin olarak Gösterge Faiz Oranı Reformu uyarınca korunma muhasebesinin sona
erdirilmesine gerek olup olmadığına, ve Gösterge Faiz Oranı Reformu’na tabi olan finansal araçlardan
kaynaklanan ve işletmenin maruz kaldığı risklerin niteliği ve kapsamı ile işletmenin bu riskleri nasıl yönettiği
ve işletmenin alternatif gösterge faiz oranlarına geçişi tamamlamak açısından kaydettiği ilerleme ve işletmenin
bu geçiş sürecini nasıl yönettiğine açıklık getirir.
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’ya yapılan bu değişiklikler 1 Ocak 2021 veya sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
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2.3

Kullanılan önemli muhasebe politikaları

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi
suretiyle gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi değildir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi varlığı
kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan
sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili
maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine
eklenmektedir.
Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumda aktifleştirilmekte ve
amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal
olarak ya da proje ilerleyişini daha doğru yansıttığı düşünülen durumlarda hızlandırılmış amortisman yöntemine göre
kıst usulü amortismana tabi tutulmaktadır. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Süre
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar

5-15 yıl
20-50 yıl
4-15 yıl
3-10 yıl
4-10 yıl

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve amortisman
süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, geliştirme maliyetlerini, yazılımları ve işletme birleşmesi sonucu
sahip olunan teknoloji, müşteri ilişkileri ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden
kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra aşağıda gösterildiği şekilde tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
itfa yöntemi ile amortismana tabi tutulur.
Yıllar
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar

3
3-5

Maddi olmayan duran varlıkların taşındıkları değerler, koşullardaki değişikliklerin ve olayların taşınan değerin
düşebileceğine dair belirti oluşturmaları durumunda, gözden geçirilir ve gerekli karşılık ayrılır.
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Kullanım hakkı varlıkları
Şirket, kullanım hakkı varlıklarını finansal kiralama sözleşmesinin başladığı tarihte muhasebeleştirmektedir (örneğin,
ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih itibariyle). Kullanım hakkı varlıkları, maliyet bedelinden birikmiş
amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanır. Finansal kiralama borçlarının yeniden değerlenmesi
durumunda bu rakam da düzeltilir.
Kullanım hakkı varlığının maliyeti aşağıdakileri içerir:
(a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
(b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden, alınan tüm kiralama
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, ve
(c) Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler.
Dayanak varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda Şirket’e devri makul bir şekilde kesinleşmediği sürece, Şirket
kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı ömrünün sonuna kadar
amortismana tabi tutmaktadır.
Kullanım hakkı varlıkları değer düşüklüğü değerlendirmesine tabidir.
Kira Yükümlülükleri
Şirket, kira yükümlülüğünü kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri
üzerinden ölçmektedir.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri, dayanak varlığın
kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan
aşağıdaki ödemelerden oluşur:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sabit ödemeler,
İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks veya orana
bağlı değişken kira ödemeleri,
Kalıntı değer taahhütleri kapsamında Şirket tarafından ödenmesi beklenen tutarlar
Şirket’in satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun kullanım
fiyatı ve
Kiralama süresinin Şirket’in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda,
kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.

Bir endekse veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemeleri, ödemeyi tetikleyen olayın veya koşulun gerçekleştiği
dönemde gider olarak kaydedilmektedir.
Şirket, kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla
belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise Şirket’in yeniden
değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirlemektedir.
Şirket kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:
(a)
(b)

Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, ve
Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır.
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Buna ek olarak, kiralama süresinde bir değişiklik, özü itibariyle sabit kira ödemelerinde bir değişiklik veya dayanak
varlığı satın alma opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede bir değişiklik olması durumunda, finansal kiralama
yükümlülüklerinin değeri yeniden ölçülmektedir.
Araştırma giderleri ve geliştirme maliyetleri
Yeni teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek amacıyla yapılan planlı faaliyetler araştırma olarak tanımlanmakta ve bu
safhada katlanılan araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir.
Araştırma bulgularının veya diğer bilgilerin, yeni veya önemli derecede geliştirilmiş ürünler, süreçler, sistemler veya
hizmetler üretmek için hazırlanmış bir plana uygulanması geliştirme olarak tanımlanmakta ve aşağıdaki koşulların
tamamının varlığı halinde geliştirmeden kaynaklanan maddi olmayan varlıklar olarak finansal tablolara alınmaktadır:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesinin teknik olarak mümkün olması,
İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma niyetinin bulunması,
Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması,
Maddi olmayan duran varlığın muhtemel ekonomik faydaları nasıl oluşturacağının belirli olması, ayrıca, maddi
olmayan varlığın çıktısının veya maddi olmayan varlığın kendisinin bir piyasasının olması veya işletme
bünyesinde kullanılacaksa maddi olmayan varlığın kullanılabilir olması,
Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali
ve diğer kaynakların mevcut olması ve,
Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir
olması.

Geliştirme maliyetleri, varlığın oluşturulmasında doğrudan görev alan personelin ücretleri ve diğer ilgili personel
maliyetlerden oluşmaktadır. Geliştirme maliyetleri ile ilişkilendirilen devlet teşvikleri maddi olmayan varlıkların kayıtlı
değerinden indirilerek muhasebeleştirilmektedir.
Varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin
değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o
varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri
kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi
bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana
gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün
kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer
düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
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Devlet teşvik ve yardımları
Şirket, araştırma ve geliştirme projeleri (“AR-GE”) ile ilgili olarak söz konusu projelerin belirli ölçütleri sağlaması
şartıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”) AR-GE Yardımına İlişkin Tebliğ’i kapsamında
TÜBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın değerlendirmesine bağlı olmak üzere AR-GE
yardımlarından yararlanabilmektedir.
İlgili devlet yardımları, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve yardımın işletme
tarafından elde edileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır.
Devlet yardımları karşılanması amaçlanan maliyetlerle ilişkilendirilmek için ilgili dönem boyunca sistematik olarak gelir
tablosuna alınır. Buna göre, devlet yardımlarıyla ilgili giderlerin finansal tablolara alındığı döneme tekabül eden devlet
yardımları, söz konusu giderlerle aynı dönemde gelir tablosuna alınır. Bu çerçevede amortismana tabi varlıklara ilişkin
devlet yardımları, aksini gerektiren başkaca bir alternatif mevcut değilse, bu varlıkların amortismanları oranında ilgili
dönemler boyunca gelir tablosuna alınır.
Devlet teşvikleri ile birlikte yatırım, araştırma ve geliştirme teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların Şirket tarafından
yerine getirileceğine ve teşvikin Şirket tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğu durumlarda
muhasebeleştirilir. Şirket’in gider veya aktifleştirmelerle ilişkili olarak hak kazanılmış devlet teşvikleri, tahsil edilebilir
hale geldiği dönemin kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Finansal araçlar
Finansal varlıklar, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, diğer alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardan
oluşmaktadır. Finansal borçlar ise banka kredileri, ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer borçlardan
oluşmaktadır.
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in söz konusu finansal araçlarla ilgili olarak taraf olması durumunda Şirket’in
finansal durum tablosunda yer almaktadır.
Finansal varlıklar
Sınıflandırma
Şirket, finansal varlıklarını “itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen”, “gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan” ve “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar” olarak
üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve
finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri esas alınarak yapılmaktadır. Şirket, finansal
varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapmaktadır. Şirket’in finansal varlıkların yönetiminde
kullandığı iş modelinin değiştiği durumlar hariç, finansal varlıklar ilk muhasebeleştirilmelerinden sonra yeniden
sınıflanmazlar; iş modeli değişikliği durumunda ise, değişikliğin akabinde takip eden raporlama döneminin ilk
gününde finansal varlıklar yeniden sınıflanırlar.
Finansal Tablo Dışı Bırakma
Şirket, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya
ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım satım işlemiyle devrettiğinde
söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Şirket tarafından devredilen finansal varlıkların yaratılan veya elde
tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. Bilanço tarihi itibariyle Şirket
satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır.
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Değer Düşüklüğü
Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları değer düşüklüğü "Beklenen Kredi Zararı" (BKZ) modeli ile
hesaplanmaktadır. Değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyet finansal varlıklara ve sözleşme varlıklarına
uygulanmaktadır.
Zarar karşılıkları aşağıdaki bazda ölçülmüştür;
- 12 aylık BKZ'ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde olası temerrüt olaylarından kaynaklanan BKZ’lerdir.
- Ömür boyu BKZ'ler: bir finansal aracın beklenen ömrü boyunca muhtemel bütün temerrüt olaylarından kaynaklanan
BKZ'lerdir.
Ömür boyu BKZ ölçümü, raporlama tarihinde bir finansal varlık ile ilgili kredi riskinin ilk muhasebeleştirme anından
sonra önemli ölçüde artması halinde uygulanır. İlgili artışın yaşanmadığı diğer her türlü durumda 12 aylık BKZ
hesaplaması uygulanmıştır. Şirket, finansal varlığın kredi riskinin raporlama tarihinde düşük bir kredi riskine sahip
olması durumunda, finansal varlığın kredi riskinin önemli ölçüde artmadığını tespit edebilir. Bununla birlikte, ömür
boyu BKZ ölçümü (basitleştirilmiş yaklaşım), önemli bir finansman unsuru olmaksızın ticari alacaklar ve sözleşme
varlıkları için daima geçerlidir.
Muhasebeleştirme ve ölçme
Normal yoldan alınan ve satılan finansal varlıklar, alım satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım satım yapılan
tarih, Şirket’in varlığı alım satım yapmayı taahüt ettiği tarihtir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar hariç diğer finansal yatırımlar ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle
kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akış alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Şirket tüm
risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar bilanço dışına çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar
müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler. Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri ile muhasebeleştirilmektedir.
Finansal borçlar
Finansal borçlar alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle
kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir.
Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri
takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa
hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer borçlanma maliyetleri oluştuğu dönemde gelir
tablosuna kaydedilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve
yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir.
Ticari ve diğer borçlar
Ticari ve diğer borçlar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayıtlara alınır. Kısa vadeli belirlenen bir faizi
olmayan ticari borçlar içerdiği faiz etkisinin önemli olmadığı durumlarda fatura değeri ile yansıtılmaktadır.
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Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak
değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği
durumlarda net olarak gösterilirler.
Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan yatırımlar ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,
hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer
kısa vadeli yatırımlardır.
İlişkili taraflar
a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.

b)

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde.
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş
ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin böyle bir plânının olması
halinde, sponsor olan işverenler de Şirket 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.

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve
onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade
edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir.
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Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muafiyetleri düzenleyen 5. Maddesine göre Türkiye’de gerçekleştirilen
araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
a)
b)
c)
ç)

Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,
Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen
kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

kurumlar vergisinden muaf olacağı açıklanmıştır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde
edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.
Şirket’in Esentepe Şubesi ise kurumlar vergisine tabidir.
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi karşılıklarının
tamamıdır. Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate
alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride indirilebilmesi için
yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararları üzerinden ayrılır.
Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması
ihtimali göz önüne alınarak muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin
hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması
beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır.
Gelirlerin kaydedilmesi
Şirket, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya
getirdikçe hasılatı finansal tablolara alır. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde veya geçtikçe varlık
devredilmiş olur.
Şirket, aşağıda yer alan 5 temel prensip doğrultusunda hasılatı finansal tablolara almaktadır:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Müşteri sözleşmelerinin belirlenmesi
Sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi
Sözleşmelerdeki işlem fiyatının belirlenmesi
İşlem fiyatının sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerine dağıtılması
Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi

Satış gelirleri
Gelirler, faaliyetlerinden dolayı Şirket’e ekonomik fayda sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarak
ölçülebilmesinin mümkün olduğu, taahhüt edilen bir mal veya hizmeti (başka bir ifadeyle, bir varlığı) müşterisine
devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde (veya getirdikçe) gelirleri finansal tablolara alır. Bir varlığın
kontrolü müşterinin eline geçtiğinde (veya geçtikçe) varlık devredilmiş olur. Satışlar; satış iskontoları ve satışla ilgili
vergilerinden netleştirilmiş olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.
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Edim yükümlülüklerinin ifa edilmesiyle Şirket, hasılatı tanır. Edim yükümlülüklerinin ifa edilip edilmediğinin
ölçülmesi için hasılat şu şekilde tanımlanır: Malın veya hizmetin satıcıdan müşteriye transfer edilerek, müşterinin
kontrolüne geçmesidir “Bir varlığın kontrolü, söz konusu varlığın doğrudan kullanılabilmesini ve varlıktan kalan
faydaların tamamının büyük ölçüde elde edilebilmesini ifade eder” .
Şirket, mal veya hizmet ifasının tamamını sözleşme gereği belirli bir sürece hizmet etme yükümlülüğü olduğundan
hasılatın tanınması zamana yaygın kaydetmektedir. Yazılım ve ona bağlı hizmetlerin hasılatını doğru hesaplayabilmek
için hizmetin ifasını takip etmektedir. İş süreçlerinde olan biteni kayıt altına almaları almaktadırlar Destek hizmeti
verildikçe her müşteri için ayrı ayrı ne kadar zaman (ay, gün, saat), adam/saat, çağrı, olay gibi veriler kayıt altına
alınmaktadır. Özel yazılım geliştirilen projelerde yürüttükleri projeler arasında maliyetleri paylaştırabilmektedir.
Lisans satışları ikiye ayrılmıştır. Bunlardan kullanım hakkı olan ve karşıya çoğunlukla paket yazılım şeklinde çıkan
türünün hasılat tanıma zamanı müşteriye teslim anıdır. Çünkü satış sonrası müşteri kendi başına üründen yararlanabilir
veya satıcının tasarruflarından etkilenmez.
Şirket’in gelir kalemleri aşağıdaki gibidir;
1.1. Lisans Satışları
Geliştirilen ürünlerin lisanslarının müşterilere satılarak hasılat elde edildiği bir gelir kalemidir. Lisans, bir müşterinin
işletmenin fikri mülkiyet haklarına iştirak haklarını belirler. Müşteri, elde ettiği lisans ile sadece belirlenen şartlara
göre kullanım imkânına kavuşur. Müşteri, ürünün kullanım hakkına sahip olmasına karşın kaynak kodlarına erişimi
çoğu kez engellenmektedir. Müşteriye satılan lisansın ifası iki şekilde gerçekleştirilebilir.
a) Kullanım Hakkı: İşletmenin fikri mülkiyetini kullanma hakkıdır. Örneğin paket program alan bir müşterinin
durumudur. Belirli bir tarihte satın alır ve lisans süresi boyunca kendi tasarrufunca yazılımı kullanır. İşletmenin
yapacağı bir tasarruftan müşterinin kullanım hakkı etkilenmez.
b) Erişim Hakkı: İşletmenin fikri mülkiyetine erişim hakkıdır. Örneğin web tabanlı bir yazılım satın alan müşterinin
durumudur. Bu tür bir lisans, bir kullanıcı şifresi ile erişim hakkı tanır. Müşteri, belirli bir tarihte erişmeye başlar.
Ancak lisans süresi boyunca kendi tasarrufunca yazılımı kullanamaz. Çünkü işletmenin herhangi bir olumlu veya
olumsuz faaliyeti müşterinin lisans ile garanti edilen haklarını etkileyebilir veya işletme, müşterinin sahip olduğu fikri
mülkiyet haklarının önemli ölçüde etkileyen faaliyetlerde bulunabilir
1.2. Özel Yazılım Geliştirme
Bir şirket veya bir şirket içindeki belirli bir kullanıcı veya gruba özel geliştirilen yazılımlardır. Geliştirilecek yazılımın
neye çözüm sağlayacağı, hangi ihtiyaçları karşılayacağı ve hangi niteliklerinin olacağı müşteri talepleri doğrultusunda
belirlenir. Yani, müşteri kendi özel ihtiyacı için bir çözüm talep eder ve Şirket söz konusu işi yapmayı yüklenerek
taahhüt eder. Toplam geliştirme süresi bir dönem veya daha fazla süreyi kapsayabilir. Bu değişkenlik projenin
büyüklüğü ve işi yapmayı taahhüt eden firmanın imkânları ile alakalıdır. Sipariş, geliştirildikçe müşteri onayına ve
kullanımına sunulabilir. Böylece sipariş parça parça teslim edilebilir veya tamamının geliştirilmesi beklenebilir.
1.3. Yazılım Desteği
Yazılıma bir müdahalede bulunmadan kullanıcıların yaşadığı kullanılabilirlik sorunlarını çözmek, ürün kurulumuna
yardım, ürün güncellemelerinin kurulumu, yazılım çakışmalarının çözülmesi gibi faydaları çeşitli kanallardan ifa eden
çalışmalardır.
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1.4. Yazılım Bakım Hizmeti
Müşteriye teslimden sonra, hataları gidermek, performans ve diğer özellikleri iyileştirmek, ya da farklı bir ortama
uyarlamak için yazılım ürününün değiştirilmesidir. Hem özelleştirilmiş hem de genel yazılmış programlar için
uygulanır. Yazılımın bakımı aslında yazılımın evrimleşmesidir. Yazılımın yaşamına devam edebilmesi için gerekli
değişikliklerin uygulanmasıdır. Yazılım bakım işlemleri yalnızca hataları düzeltmek olmayıp ürünün tesliminden
sonra ortaya çıkabilen, aşağıdaki larda belirtilen işleri kapsar.
1.5. Yazılım Kurulum Hizmeti
Yazılımın yerleştirilmesi ve sınanması için yapılması gerekenleri kapsayan hizmettir. Bazı yazılımların kurulumu
özellik arz edebilir ve özel tanımlar gerektirebilir. Veya böyle olmasa bile ilgili kurulumu yapabilecek 3. kişiler
bulunmaz. Bu gibi durumlarda işletme yazılım lisansı ile kurulum hizmetini beraber satar.
1.6. Eğitim-Danışmanlık Hizmeti
Müşteri firmanın çalışanları için tek seferlik verilen, kuruma özelleştirilmiş eğitimdir. Bazı yazılımlar firmaya özel
yazılmış olabilir veya müşteri daha hızlı bir adaptasyon istiyor olabilir. Bu gibi sebeplerden ötürü dokümantasyon ve
eğitim hizmeti verilebilir. Sözleşmede bir paket olarak satılabildiği gibi müstakil olarak da satılabilir.
Şirket, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat olarak
muhasebeleştirir:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uygun olarak) onaylamış ve kendi
edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir,
Devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını tanımlanabilmektedir,
Devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koşullarını tanımlanabilmektedir,
Sözleşme özü itibariyle ticari niteliktedir,
Şirket’in müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. Şirket,
bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken, sadece müşterinin bu bedeli
vadesinde ödeyebilme kabiliyetini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır.

Faiz gelirleri
Faiz geliri, etkin faiz oranı üzerinden hesaplanarak tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir.
Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut
bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca
ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır.
Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar
finansal tablolara alınmamakta ve koşullu yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Koşullu
yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal
tablo dipnotlarında açıklanır. Kaynak aktarımını gerektiren durumun muhtemel olması halinde ise koşullu yükümlülükler
finansal tablolara yansıtılır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali
yüksek olduğu takdirde notlarda açıklanır.
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Çalışanlara sağlanan faydalar
Önceden belirlenmiş katkı paylı emeklilik planları için yapılan ödemeler, katkı payının ilişkilendirildiği dönemde
giderleştirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan ödemeler de önceden belirlenmiş katkı paylı emeklilik planları için
yapılan ödemeler gibi değerlendirilir ki; Şirket’in yükümlülükleri, katkı paylı emeklilik planlarındakine benzerlik
gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan ödemeler zorunludur. Şirket’in bu ödemeleri yaptıktan sonra, başka bir
ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Katkı payları hizmetin sağlandığı dönemde çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
giderler olarak kayıtlara alınır.
Tanımlanan fayda planları ve diğer çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydaları sağlamaktan doğan maliyetler her bilanço
tarihinde yapılan aktüeryal değerlendirmelerle, öngörülen tazminat yöntemi kullanılarak belirlenir. Geçmiş hizmet
maliyeti faydaya hak kazanıldı ise hemen gider olarak kaydedilir, diğer koşulda ise faydaya hak kazanılıncaya kadar
geçecek olan dönem süresince eşit olarak giderleştirilir. Finansal durum tablosundaki çalışanlara sağlanan kıdem
tazminatı ve izin karşılığı, geçmiş hizmet maliyeti için düzeltmeye tabi tutulmuş tanımlanan fayda planlarının bugünkü
değerini göstermektedir. Tanımlanan fayda planları için kaynak gereksinimi yoktur. Aktüeryal kazanç ve kayıplar diğer
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Özkaynak kalemleri
Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle işletmelerin
oluşturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye katkısı olarak dikkate
alınmamıştır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamış karların sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafından konulan sermaye
olarak dikkate alınmıştır.
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş
kardan indirilerek kaydedilir.
Yabancı para işlemler
Dönem içinde gerçekleşen yabancı para işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan yabancı para kurları üzerinden
çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan yabancı para alış
kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı
geliri veya gideri gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Hisse başına kazanç/kayıp
Hisse başına kazanç/kayıp, net dönem karı/zararının ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve enflasyon düzeltme farklarından hisseleri oranında hisse
dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Geçerli para birimi ve finansal tablo sunum para birimi
Şirket bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri
temel ekonomik ortamda fonksiyonel olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir (‘geçerli para birimi’).
Finansal tablolar, Şirket’in sunum para birimi olan Türk Lirası kullanılarak sunulmuştur.
Finansal durum tablosu tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Şirket’in finansal durum tablosu tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren finansal durum tablosu tarihinden
sonraki olaylar (düzeltme gerektiren olaylar) ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen
olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
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3.

Nakit ve nakit benzerleri

Banka
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

100.849.620
63.836.074
37.013.546

67.308.789
902.460
66.406.329

100.849.620

67.308.789

Kısa vadeli banka mevduatlarının faiz oranları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2020
Vadesi üç aydan kısa olan vadeli mevduatlar
Türk Lirası – Sabit faiz oranı
Avro – Sabit faiz oranı
ABD Doları – Sabit faiz oranı

13,4%
-

31 Aralık
2019

10%
0,1%
0,8%

Banka mevduatları üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır.
4.

Ticari alacaklar

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
- Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Ticari alacaklar

Beklenen kredi zararları (-)

31 Aralık

31 Aralık

2020

2019

Kısa vadeli

Kısa vadeli

18.234.275
18.234.275
4.980.456
4.980.456

23.375.079
23.375.079
189.457
189.457

23.214.731

23.564.536

(1.801.580)

(1.330.120)

21.413.151

22.234.416

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla beklenen kredi zararları hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Dönemin içinde ayrılan karşılıklar
Konusu kalmayan karşılıklar/tahsilatlar
31 Aralık

31 Aralık

31 Aralık

2020

2019

1.330.120
471.460
-

1.611.889
124.520
(406.289)

1.801.580

1.330.120

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı ortalama vadeleri 1 aydır (31 Aralık 2019 – 1
aydır).
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4.

Ticari alacaklar (devamı)

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:

Vadesi geçen ve karşılık ayrılmayan alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli

31 Aralık

31 Aralık

2020

2019

6.166.002
15.247.149
-

2.409.293
18.011.624
302.250
1.511.249

21.413.151

5.

22.234.416

Stoklar

31 Aralık
2020
Ticari mallar
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31 Aralık
2019

-

33.600

-

33.600
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6.

Maddi duran varlıklar

Maliyet
Makine ve ekipman
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortisman(-)
Makine ve ekipman
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net kayıtlı değer

Maliyet
Makine ve ekipman
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortisman(-)
Makine ve ekipman
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net kayıtlı değer

31 Aralık
2019

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık
2020

82.628
21.983.388
3.162.903

5.809.154
-

(926.403)
-

82.628
26.866.139
3.162.903

25.228.919

5.809.154

(926.403)

30.111.670

71.611
15.236.584
3.122.738

11.017
3.065.636
3.454

(531.961)
-

82.628
17.770.259
3.126.192

18.430.933

3.080.107

(531.961)

20.979.079

6.797.986

9.132.591

31 Aralık
2018

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık
2019

382.320
22.668.359
58.179.956

1.952.876
39.209

(299.692)
(2.637.847)
(55.056.262)

82.628
21.983.388
3.162.903

81.230.635

1.992.085

(57.993.801)

25.228.919

60.081
13.678.448
10.365.983

22.547
2.824.492
850.945

(11.017)
(1.266.356)
(8.094.190)

71.611
15.236.584
3.122.738

24.104.512

3.697.984

(9.371.563)

18.430.933

57.126.123
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7.

Maddi olmayan duran varlıklar
31 Aralık

Maliyet
Haklar
Geliştirme giderleri

Birikmiş itfa payı
Haklar
Geliştirme giderleri

Net kayıtlı değeri

Maliyet
Haklar
Geliştirme giderleri

Birikmiş itfa payı
Haklar
Geliştirme giderleri

Net kayıtlı değeri

31 Aralık

2019

İlaveler

24.553.509
560.856.879

18.686.095
211.100.842

-

43.239.604
771.957.721

585.410.388

229.786.937

-

815.197.325

12.932.701
333.880.888

7.253.803
152.643.642

-

20.186.504
486.524.530

346.813.589

159.897.445

-

506.711.034

Çıkışlar

238.596.799

2020

308.486.291

31 Aralık
2018

İlaveler

15.287.275
393.204.707

9.266.234
167.652.172

-

24.553.509
560.856.879

408.491.982

176.918.406

-

585.410.388

10.601.680
215.433.477

2.331.021
118.447.411

-

12.932.701
333.880.888

226.035.157

120.778.432

182.456.825

Çıkışlar

31 Aralık
2019

346.813.589
238.596.799
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8.

Kullanım hakkı varlıkları ve yükümlükleri

Kullanım hakkı varlıkları

31 Aralık

Maliyet
Binalar

31 Aralık

2019

İlaveler

38.912.476

4.562.046

38.912.476
Birikmiş amortisman
Binalar

4.562.046

5.134.619

6.454.834

5.134.619
Net kayıtlı değer

6.454.834

Birikmiş amortisman
Binalar

Net kayıtlı değer

2020

-

43.474.522

-

43.474.522

-

11.589.453

-

11.589.453

33.777.857

31.885.069

31 Aralık
2018
Maliyet
Binalar

Çıkışlar

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık
2019

-

38.912.476

-

38.912.476

-

38.912.476

-

38.912.476

-

5.134.619

-

5.134.619

-

5.134.619

-

5.134.619

-

33.777.857

33.777.857

Kullanım hakkı yükümlülükleri

Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

3.202.272
36.558.677

2.132.424
35.308.012

39.760.949

37.440.436

l
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9.

Peşin ödenmiş giderler , diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler

Peşin ödenmiş giderler

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

14.709.217

12.243.527

14.709.217

12.243.527

42.010.965

44.769.049

42.010.965

44.769.049

Kısa vadeli
Gelecek aylara ait giderler (*)

Uzun vadeli
Gelecek yıllara ait giderler (**)

(*)
(**)

Gelecek aylara ait giderlerin büyük kısmı, peşin ödenmiş kira ve bilgi işlem giderlerinden oluşmaktadır.
Gelecek yıllara ait giderlerin büyük kısmı, Teknopark’tak binanın devriyle ilgilidir.

Diğer varlıklar
Kısa vadeli
Devreden KDV
Verilen iş avansları
Diğer

Uzun vadeli
Verilen avanslar

Diğer yükümlülükler

Gider Tahakkuku
Diğer
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31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

10.812.443
111.993

3.187.632
306.916
64.731

10.924.436

3.559.279

21.526

49.156

21.526

49.156

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

280.642
715.018

1.299.967
721.881

995.660

2.021.848
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10.

Finansal yatırımlar

Bağlı ortaklıklar (*) :

Açık Deniz Radyo ve Televizyon

Kısa vadeli
a) İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen
finansal yatırımlar

(*)

31 Aralık
2020
TL

31 Aralık
2020
%

31 Aralık
2019
TL

31 Aralık
2019
%

299.960

99,99

299.960

99,99

299.960

99,99

299.960

99,99

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

Kısa vadeli

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Uzun vadeli

5.272.546

-

299.960

299.960

5.272.546

-

299.960

299.960

Şirket’in finansal tablolarında bağlı ortaklıkları önemli bir etkiye sahip değildir. Ayrıca,bağlı ortaklıkların
maliyet değeri ile TFRS’ye uygun hazırlanan değerlerinin birbirine yakın olduğundan dolayı, Şirket’in mali
tablolarda maliyet değerinden muhasebeleştirilmiştir.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımlar

31 Aralık
2020
Dönem içinde alınan
Dönem içinde tahsil edilen faiz
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31 Aralık
2019

5.004.296
268.250

-

5.272.546

-
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11.

Ticari borçlar

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar:

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
- Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
- Ticari borçlar

12.

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

Kısa vadeli
20.147.688
20.147.688
620
620

Kısa vadeli
7.731.680
7.731.680
10.566
10.566

20.148.308

7.742.246

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve karşılıklar

Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Kullanılmamış izin karşılığı
Prim Karşılığı
Diğer

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

21.265.730
4.590.005
6.342.947
4.794.447
2.494.415

25.356.985
5.028.434
5.518.620
3.025.406
1.770.957

39.487.544

40.700.402

l
Kullanılmayan izin karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir;

İzin karşılığı
Dönem başı
Dönemin içerisinde ayrılan karşılık / (kullanılan), net
Dönem sonu
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31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

5.518.620
824.327

4.396.846
1.121.774

6.342.947

5.518.620
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13.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

Şirket, Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılma veya istifa ve kötü davranış
dışındaki nedenlerle işine son verilen, askerlik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve en az bir yıl hizmet vermiş
personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık
maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, 7.117,17 TL (31 Aralık 2019 – 6.730,15 TL) ile
sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü için böyle bir gereklilik olmadığı için fon ayrılmamaktadır.
Şirket, geçmiş deneyimlerden edinilen bilgilere dayanarak, kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanların hak
kazandıkları menfaatleri, finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlarını kullanarak iskonto
işlemine tabi tutmuş ve indirgenmiş net değerleri üzerinden finansal tablolarına yansıtmıştır. Kıdem tazminatı
karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak
ayrılır. Buna bağlı olarak, Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer
varsayımları ile 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı ve yıllık izin karşılığı detayı aşağıdaki
gibidir;

Enflasyon oranı (%)
İskonto oranı (%)

Uzun vadeli
Kıdem tazminatı karşılığı

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

8%
13%

9%
14%

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

17.306.181

13.395.931

17.306.181

13.395.931

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

13.395.931
1.821.847
2.178.619
(1.654.093)
1.563.877

9.360.932
1.497.749
1.544.488
(1.080.696)
2.073.458

17.306.181

13.395.931

Kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Faiz gideri
Cari dönem hizmet maliyeti
Ödemeler
Aktüeryal kayıp / (kazanç)
Dönem sonu
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14.

İlişkili taraflar

İlişkili taraflardan ticari alacaklar:

Denizbank A.Ş. (*)
Deniz Portföy A.Ş. (**)
Bantaş Nakit ve Kiymetli Mal Taş.Güv.Hiz.A.Ş. (**)

Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (**)

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

Kısa vadeli
4.868.093
92.694
19.669

Kısa vadeli
189.457

4.980.456

189.457

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

Kısa vadeli
620

Kısa vadeli
10.566

620

10.566

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

(39.920)

(181.027)

(39.920)

(181.027)

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

(115.980)

(91.009)

(115.980)

(91.009)

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

(289.912)

(93.133)

(289.912)

(93.133)

İlişkili taraflara komisyon giderleri:

Denizbank A.Ş. (*)

İlişkili taraflara kira giderleri:

Denizbank AG (**)

İlişkili taraflara araç giderleri:

Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (***)
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14.

İlişkili taraflar (devamı)

İlişkili taraflara faiz giderleri:

Denizbank A.Ş. (*)
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (***)

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

(99)
-

(239.194)
(7.116)

(99)

(246.310)

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

İlişkili taraflardan diğer gelirler:

Denizbank A.Ş. (*)
Denizbank AG (**)

5.286

1.026.548
4.300

5.286

1.030.848

İlişkili taraflardan diğer giderler:

Denizbank A.Ş. (*)
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (***)

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

(4.212.897)
(18.065)

(4.854.268)
(160.898)

(4.230.962)

(5.015.166)

1 Ocak –
31 Aralık 2020

1 Ocak –
31 Aralık 2019

198.207.421
25.413.827
3.619.362
2.527.812
2.228.487
1.617.069
899.146
142.487
331.780
3.788

158.413.818
22.103.122
3.855.754
3.506.928
3.477.637
1.392.730
768.404
334.954
54.019
3.455

234.991.179

193.910.821

İlişkili taraflara satışlar:

Denizbank A.Ş. (*)
Denizbank AG (**)
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (**)
Deniz Faktoring A.Ş. (**)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (**)
Denizbank A.Ş. Bahrain (**)
Euro Deniz International Banking Unit Ltd. (**)
Bantaş Nakit ve Kiymetli Mal Taş. Güv.Hiz. A.Ş. (**)
Deniz Portföy A.Ş. (**)
Deniz Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (**)
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14.

İlişkili taraflar (devamı)

İlişkili şirket faiz gelirleri:

1 Ocak –
31 Aralık 2020
Denizbank A.Ş. (*)
Denizbank AG (**)

(*)
(**)

Şirket’in ana ortağı
Diğer ilişkili şirket

15.

Ertelenmiş gelirler

1 Ocak –
31 Aralık 2019

2.360.857
-

1.365.061
126.053

2.360.857

1.491.114

a) Kısa vadeli ertelenmiş gelir

Kısa vadeli
Alınan sipariş avansları
Gelecek aylara ait gelirler

(*)

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

5.000.000
37.418.491

35.505.950

42.418.491

35.505.950

Ertelenmiş gelirler uygulama, proje geliştirme ve özel yazılım geliştirme proje satışlarının gelecek dönemlere
ait kısımlarını ifade etmektedir.
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16.

Vergi Varlık ve Yükümlülükleri (Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülükleri Dahil)

Kurumlar vergisi
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %22’dir (2019: %22). 5 Aralık 2017’de resmi gazetede yayınlanan 7061 sayılı
"Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile getirilen düzenleme
uyarınca bu oran; 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %22
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu söz konusu %22 oranını %20'ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın otuzuncu günü akşamına kadar
beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler
itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %22 (2019: %22) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde
ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin
kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım
fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar
vergisinden istisnadır. Ayrıca kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin,
gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar
vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl
süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna
kadar tahsil edilmesi gerekir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak
üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan
2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006
tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Ancak yeni Bakanlar
Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanacaktır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları
gelir vergisi stopajına tabi değildir.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ödenecek gelir vergisi aşağıdaki gibidir:

Kurumlar vergisi karşılığı

Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergiler (-)
Kurumlar vergisi karşılığı net
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31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

(11.814.912)

(7.044.091)

(11.814.912)

(7.044.091)

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

(11.814.912)
9.638.474

(7.044.091)
4.336.102

(2.176.438)

(2.707.989)
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16.

Vergi Varlık ve Yükümlülükleri (Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)

Vergi öncesi kar üzerine 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla yasal vergi oranı uygulanarak bulunan vergi gideri
ile ilişikteki gelir tablosundaki toplam vergi karşılığı arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

Vergi karşılığı öncesi dönem karı / (zararı)

105.934.973

90.499.693

Vergi oranı
Vergi oranı üzerinden vergi gideri

22%
(23.305.694)

22%
(19.909.932)

(4.953.707)
2.367.983
14.076.506

(1.812.156)
4.103.287
10.574.710

(11.814.912)

(7.044.091)

İlaveler etkisi
İndirilecek istisna ve indirimler
Üzerinden vergi hesaplanmayan farklar
Dönem vergi gideri

Ertelenmiş Vergi:
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre
hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup söz konusu farklar aşağıda
belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı olarak 2021 ve sonrasında tersine
dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %20 kullanılmıştır (2019: %22).
Şirket’in ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
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16.

Vergi Varlık ve Yükümlülükleri (Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)

Ertelenmiş vergi tutarları, Esentepe Şube’sinin varlık ve yükümlülüklerin vergi ve raporlama bazları arasındaki geçici
farklara vergi oranlarının uygulanmasıyla hesaplanmakta olup, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla finansal
tablolarda yer alan ertelenmiş vergi bakiyesinin detayı aşağıdaki gibidir:

Kümülatif geçici farklar
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019

Ertelenmiş vergi
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019

Diğer

817.775

817.775

163.555

163.555

Toplam ertelenmiş vergi
yükümlülüğü

817.775

817.775

163.555

163.555

Ertelenmiş vergi
varlığı/yükümülüğü, net

(817.775)

(817.775)

(163.555)

(163.555)

Ertelenmiş verginin hareketi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiş vergi gideri
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü), net
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31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

(163.555)
-

(163.555)
-

(163.555)

(163.555)
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17.

Sermaye

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
31 Aralık 2019
Adı
Pay oranı
Pay tutarı
Pay oranı
Pay tutarı

Denizbank A.Ş.
Hakan Ateş
Dilek Duman

100,00%
0,00%
0,00%

699.997
1
2

100,00%
0,00%
0,00%

700.000

699.997
1
2
700.000

Yasal yedekler
Türk Ticari Kanunu’na göre yedekler, birinci ve ikinci yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci yasal yedek akçe
toplamı Şirket sermayesinin %20’sine varana dek yasal karın %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek akçe,
Şirket sermayesinin %5’ini aşan temettü dağılımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre
yasal yedek akçeler toplamı ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek
akçeler tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Yasal mali tablolardaki birikmiş karlar ve dönem karı yukarıda belirtilen koşullar kapsamında dağıtılabilir.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in yasal finansal tablolarındaki yasal ve olağanüstü yedekleri aşağıdaki
gibidir:

Yasal yedekler

18.

31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

79.737.295

46.460.753

79.737.295

46.460.753

Hasılat ve satışların maliyeti
1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

334.670.456
49.694.457
-

276.390.322
41.779.924
1.224.996

384.364.913

319.395.242

(500.921)

(465.662)

Net Satışlar

383.863.992

318.929.580

Satışların maliyeti

(195.797.714)

(148.097.841)

Brüt Kar

188.066.278

170.831.739

Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler
Brüt satışlar
Satıştan iadeler (-)
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18.

Hasılat ve satışların maliyeti (devamı)

Satılan hizmet maliyeti
Satılan malın maliyeti

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

(191.929.733)
(3.867.981)

(148.096.241)
(1.600)

(195.797.714)

(148.097.841)

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

202.172.714
91.816.681
76.193.441
13.681.156

173.148.759
69.861.267
67.810.938
8.108.616

383.863.992

318.929.580

Satışların segment bazda kırılımı aşağıdaki gibidir;
Ürün çeşidi
Yazılım, lisans ve uygulama gelirleri
Proje geliştirme gelirleri
Tekrarlayan gelirler
Diğer satış gelirleri

19.

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
BT giderleri
Bina giderleri
Amortisman ve itfa payları
Sigorta giderleri
Taşıt kira giderleri
Beklenen kredi zararları
Diğer

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

13.985.952
12.942.686
7.401.648
4.740.641
1.418.130
646.711
124.199
471.460
3.097.494

17.267.155
8.377.982
5.430.451
10.267.559
1.100.361
522.288
125.747
124.250
2.749.477

44.828.921
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20.

Pazarlama ve satış giderleri

Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Amortisman ve itfa payları
Seyahat giderleri
Reklam giderleri
Diğer

21.

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

1.716.963
325.337
77.987
1.847
186.357

1.507.903
39.023
27.865
34.319
79.602

2.308.491

1.688.712

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

9.620.460
7.720.094
6.998.736
3.342.834
542.910
201.592
77.137
228.522

4.587.608
4.506.638
4.552.116
896.458
212.353
163.210
803.216
388.050

Araştırma ve geliştirme giderleri

Amortisman ve itfa payları
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Personel giderleri
BT giderleri
Taşıt kira giderleri
Bina kira giderleri
Seyahat giderleri
Diğer

28.732.285

22.

16.109.649

Niteliklerine göre sınıflandırılmış giderler
1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

158.315.809
9.620.460
1.418.130
77.987

123.884.043
4.587.608
1.100.361
39.023

Amortisman giderleri ve itfa payları
Satışların Maliyeti
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

169.432.386
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23.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

2.280.446
1.530.369
525.776
668.898

2.277.658
109.169
393.810
3.676.895

Kur farkı gelirleri
Müşterilere yansıtılan gider faturaları
SGK personel geri ödemeleri
Diğer

5.005.489

6.457.532

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

4.993.978
4.993.576
1.215.975
359.487

8.477.514
5.387.322
708.338
2.574.017

Karşılık giderleri
Komisyon gideri (*)
Kur farkı giderleri
Diğer

11.563.016
(*)

Tutarın büyük bir bölümü projelerin komisyon giderlerinden oluşmaktadır.

24.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Kira geliri (*)
Faiz geliri (**)

(*)
(**)

17.147.191

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

268.250

1.026.548
-

268.250

1.026.548

Satın alınan POS cihazlarının Denizbank A.Ş.’ye kiraya verilmesi ile elde edilen gelirden oluşmaktadır.
Denizbank’tan satın alınan tahvilin fazi gelirine aittir.

1 Ocak 31 Aralık 2020
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Sabit kıymet satış zararı
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1 Ocak 31 Aralık 2019

313.155

-

313.155

-
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25.

Finansal gelirler ve giderler
1 Ocak 31 Aralık 2020

Kur farkı gelirleri
Faiz geliri

15.394.205
2.086.534

14.351.669
3.773.962

17.480.739

18.125.631

1 Ocak 31 Aralık 2020

1 Ocak 31 Aralık 2019

Kur farkı giderleri
Faiz giderleri

26.

1 Ocak 31 Aralık 2019

6.820.715
10.319.200

14.573.487
10.457.448

17.139.915

25.030.935

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Şirket’in başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal araçların
ana amacı Şirket’in faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Şirket bunların dışında faaliyetlerinin sonucu olarak
ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.
Şirket’in finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski, yabancı para riski, kredi riski ve likidite riskidir.
Yönetimin bu risklerin yönetimiyle ilgili politikaları aşağıda özetlenmiştir.
Sermaye yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket’in sermaye yapısı borçlar,
nakit ve nakit benzerleri ve Not 18’de açıklanan çıkarılmış sermaye, kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden
oluşmaktadır.
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından
değerlendirilir. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni
borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, kar payı ödemeleri, yeni hisse ihracı ve
hisselerin geri satın alımı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Faiz oranı riski
Şirket’in değişken faizli finansal araçları bulunmamaktadır. Bu nedenle de nakit akım faiz oranı riski bulunmamaktadır.
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26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Yabancı para riski
Yabancı para riski Şirket’in işlevsel para birimi olan TL dışında finansal varlık ve yükümlülüklere sahip olmasından
kaynaklanmaktadır. Şirket’in döviz kuru risk yönetimi, döviz cinsinden aktif ve pasif hesaplarının birbirlerini
dengelemeleri sağlanarak yapılmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Toplam bazında;
A.Döviz cinsinden varlıklar
B.Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A-B)

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

70.568.848
13.814.975
56.753.873

19.687.617
1.830.525
17.857.092

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla yabancı para pozisyonu detayları aşağıdaki gibidir:

Avro

Dolar

31 Aralık 2020
Toplam

Varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer varlıklar

52.396.522
3.679.403
328

11.362.170
3.130.362
63

63.758.692
6.809.765
391

Toplam varlıklar

56.076.253

14.492.595

70.568.848

Yükümlülükler:
Ticari ve diğer borçlar

(419.373)

(13.395.602)

(13.814.975)

Toplam yükümlülükler

(419.373)

(13.395.602)

(13.814.975)

55.656.880

1.096.993

56.753.873

Net finansal durum tablosu
pozisyonu
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Avro

Dolar

31 Aralık 2019
Toplam

Varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer varlıklar

14.169.048
2.455.325

1.148.854
1.914.390

15.317.902
4.369.715

Toplam varlıklar

16.624.373

3.063.244

19.687.617

Yükümlülükler:
Ticari ve diğer borçlar

(309.626)

(1.520.899)

(1.830.525)

Toplam yükümlülükler

(309.626)

(1.520.899)

(1.830.525)

16.314.747

1.542.345

17.857.092

Net finansal durum tablosu
pozisyonu
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26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla TL’nin
aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda kar veya zarar tablosunun
ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit
kaldığı varsayılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki gibidir:
Kar/(Zarar)

31 Aralık 2020

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)

Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

%10 artarsa

%10 azalırsa

109.699
109.699

(109.699)
(109.699)

5.565.688
5.565.688

(5.565.688)
(5.565.688)

5.675.387

(5.675.387)

Kar/(Zarar)

31 Aralık 2019

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
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Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

%10 artarsa

%10 azalırsa

154.235
154.235

(154.235)
(154.235)

1.631.475
1.631.475

(1.631.475)
(1.631.475)

1.785.710

(1.785.710)
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26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kredi riski
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal
zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü
şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir. Ayrıca Şirket kredibilitesi yüksek müşterilerle
çalışmakta olup projeleri içinde önceden avans alma yöntemini kullanmaktadır.
Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde faaliyet
göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi ekonomik, politik ve diğer şartlardaki değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur.
Şirket, sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve Şirketlerle çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı satış
faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini yönetmektedir. Şirket’in maksimum kredi risk tutarı finansal tablolarda
taşımakta olduğu finansal araçların taşınan değeri kadardır.

Alacaklar
Ticari alacaklar
31 Aralık 2020
Raporlama tarihi itibarıyla maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
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
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
-Net değerinin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı kredi
içeren unsurlar

Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer Bankalardaki
taraf
taraf
mevduat

İlişkili taraf

Diğer taraf

4.980.456

16.432.695

-

-

100.849.620

4.960.787

10.286.362

-

-

100.849.620

-

-

-

-

-

19.669

6.146.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.801.580
(1.801.580)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tablodaki alacak bakiyeleri, finansal durum tablosunda yer alan ticari alacak kalemlerinin içerdiği finansal varlık
olarak tanımlanmayan kalemler nedeniyle, finansal durum tablosundaki bakiyelerden farklıdır.
Şirket yönetimi, vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmayan alacaklarının önemli bir kısmının, yapılan anlaşmalar
nedeniyle tahsilat riski öngörmemektedir.
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26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2019
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
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
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
-Net değerinin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı kredi içeren
unsurlar

Alacaklar
Ticari alacaklar Diğer alacaklar
İlişkili Diğer Bankalardaki
İlişkili taraf Diğer taraf
taraf taraf
mevduat

189.457

22.044.959

-

-

67.308.789

189.457

19.635.666

-

-

67.308.789

-

-

-

-

-

-

2.409.293
-

-

-

-

1.330.120
- (1.330.120)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tablodaki alacak bakiyeleri, finansal durum tablosunda yer alan ticari alacak kalemlerinin içerdiği finansal varlık
olarak tanımlanmayan kalemler nedeniyle, finansal durum tablosundaki bakiyelerden farklıdır.
Şirket yönetimi, vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmayan alacaklarının önemli bir kısmının, yapılan anlaşmalar
nedeniyle tahsilat riski öngörmemektedir.
Likidite riski
Likidite riski, bir kuruluşun nakit veya diğer finansal varlıklar aracılığıyla karşılanması gereken finansal
yükümlülüklerini sağlarken karşılaştığı zorluklarla yüzleşme riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden
belirlenmiş kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir.
Finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı finansal durum tablosu tarihinden vade tarihine kadar kalan süre
dikkate alınarak gösterilmiştir.
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26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Aşağıdaki tablo Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülüklerinin sözleşmeye
dayalı iskonto edilmemiş ödemelerinin (tahakkuk eden faizler dahil) kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
31 Aralık 2020

Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

Kayıtlı değer

Sözleşmeli nakit
akışı

3 aydan az

20.147.688
620

20.147.688
620

20.147.688
620

20.148.308

20.148.308

20.148.308
l

31 Aralık 2019

Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

27.

Kayıtlı değer

Sözleşmeli nakit
akışı

3 aydan az

7.731.680
10.566

7.731.680
10.566

7.731.680
10.566

7.742.246

7.742.246

7.742.246

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat, rehin ve ipotekleri (TRİ) TL cinsinden olup
detayı aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ’ler

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin
amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer şirketleri lehine vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı

10.573.043

9.381.535

-

-

-

-

-

-

Toplam

10.573.043

9.381.535

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

28.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
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