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 Notlar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

VARLIKLAR 
 

Dönen varlıklar 

Nakit ve nakit benzerleri 3 71.240.390 2.292.804 

Ticari alacaklar 5 11.598.854 12.427.982 

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5,25 586.617 4.063.622 

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  11.012.237 8.364.360 

Diğer alacaklar  7.655.632 296.472 

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  7.655.632 296.472 

Stoklar 6 78.036.593 134.005.631 

Peşin ödenmiş giderler 7 5.392.480 3.288.808 

Diğer dönen varlıklar 14 23.723.808 23.874.214 

 

Toplam dönen varlıklar  197.647.757 176.185.911 

 

Duran varlıklar 

Finansal yatırımlar 10 6.459.837 6.459.837 

Ticari alacaklar  4.748.704 4.553.989 

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5,25 4.748.704 3.404.670 

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  - 1.149.319 

Diğer alacaklar  23.105.857 15.596.750 

   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 25 23.105.857 15.596.750 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 15 14.526.224 14.535.602 

Maddi duran varlıklar 8 195.529.780 207.038.501 

Maddi olmayan duran varlıklar 9 3.396.112 1.550.237 

Diğer duran varlıklar 14 19.226.479 24.913.743 

 

Toplam duran varlıklar  266.992.993 274.648.659 

 

TOPLAM VARLIKLAR  464.640.750 450.834.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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 Notlar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 

KAYNAKLAR 
 

Kısa vadeli yükümlülükler 
Kısa vadeli borçlanmalar 4 39.046.785 157.686.135 
   - İlişkili taraflara finansal borçlanmalar 4,25 34.146.750 25.000.000 
   - İlişkili olmayan taraflara finansal borçlanmalar  4.900.035 132.686.135 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 4 167.513.435 65.298.565 
Diğer finansal yükümlülükler  - 2.656.000 
Ticari borçlar 5 171.027.591 142.415.921 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 5,25 14.285.320 22.126.126 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 5 156.742.271 120.289.795 
Diğer borçlar  6.604.975 32.284.077 
   - İlişkili taraflara diğer borçlar 25 6.573.167 31.519.940 
   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  31.808 764.137 
Kısa vadeli karşılıklar 11 14.791.487 2.837.055 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
     karşılıklar  1.672.637 1.362.278 

- Diğer kısa vadeli karşılıklar  13.118.850 1.474.777 
Ertelenmiş gelirler 13 1.877.532 5.632.595 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
  borçlar 14 17.830.631 9.281.138 
 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  418.692.436 418.091.486 
 

Uzun vadeli yükümlülükler 
Uzun vadeli borçlanmalar  412.551.459 240.767.841 
   - İlişkili olmayan taraflara finansal borçlanmalar 4 412.551.459 240.767.841 
Ticari borçlar  8.883.168 12.433.748 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 4 8.883.168 12.433.748 
Diğer borçlar  - 115.954.833 
   - İlişkili taraflara diğer borçlar 25 - 115.954.833 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 12 5.407.124 4.199.289 
Ertelenmiş gelirler 13 - 1.877.532 
 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  426.841.751 375.233.243 
 

Toplam yükümlülükler  845.534.187 793.324.729 
 

ÖZKAYNAKLAR 
 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar  (380.893.437) (342.490.159) 
Ödenmiş sermaye 16 312.304.833 68.500.000 
Sermaye düzeltme farkları 16 794.150 794.150 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 16 - 61.100.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
  birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler  22.311.798 25.706.986 
   - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (6.970.149) (3.574.961) 
   - Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu  29.281.947 29.281.947 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak  
  birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler  1.268.181 1.268.181 
   - Yabancı para çevrim farkları  1.268.181 1.268.181 
Geçmiş yıllar zararları  (499.859.476) (420.669.023) 
Net dönem zararı  (217.712.923) (79.190.453) 
 

Toplam özkaynaklar  (380.893.437) (342.490.159) 
 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 
   VE YÜKÜMLÜLÜKLER  464.640.750 450.834.570 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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 Notlar 2018 2017 
 

Hasılat 17 624.684.717 523.572.314 

Satışların maliyeti (-) 17 (372.135.060) (284.410.214) 

 

BRÜT KAR 17 252.549.657 239.162.100 
 

Pazarlama giderleri (-) 18 (237.986.439) (221.217.145) 

Genel yönetim giderleri (-) 18 (18.186.459) (10.847.068) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  (941.408) (1.110.539) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20 23.226.276 2.878.507 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 (28.505.246) (11.650.499) 
 

FAALİYET (ZARARI)/KARI  (9.843.619) (2.784.644) 
 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 21 5.632.595 5.632.595 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 

   (zararlarından)/karlarından paylar 15 (9.378) 167.584 
 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ  

    FAALİYET (ZARARI)/KARI  (4.220.402) 3.015.535 
 

Finansal gelirler 22 183.961 176.449 

Finansal giderler (-) 23 (213.676.482) (82.382.437) 
 

VERGİ ÖNCESİ ZARAR  (217.712.923) (79.190.453) 
 

Vergi Gideri 

   - Ertelenmiş vergi gideri (-) 24 - - 
 

NET DÖNEM ZARARI  (217.712.923) (79.190.453) 

 

NET DÖNEM ZARARININ DAĞILIMI: 
 

Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım  (217.712.923) (79.190.453) 

Kontrol gücü olmayan paylar  - - 
 

  (217.712.923) (79.190.453) 

 

DİĞER KAPSAMLI GİDER 
 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 12 (3.395.188) (1.452.243) 
 

TOPLAM KAPSAMLI GİDER  (221.108.111) (80.642.696) 

 

TOPLAM KAPSAMLI GİDERİN DAĞILIMI: 
 

Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım  (221.108.111) (80.642.696) 

Kontrol gücü olmayan paylar  - - 
 

  (221.108.111) (80.642.696) 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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  Ana ortaklığa ait özkaynaklar  

 

    

Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak birikmiş 

diğer kapsamlı gelirler veya 

giderler 

Kar veya zararda 

yeniden 

sınıflandırılacak 

birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler 

veya giderler Birikmiş zararlar 

   

   Sermaye  

 

Sermaye 

düzeltme 

farkları  

Sermaye 

yedekleri 

Maddi duran 

varlık 

yeniden 

değerleme 

fonu 

Tanımlanmış 

fayda 

planları 

yeniden 

ölçüm 

kayıpları 

Yabancı para 

çevirim farkları 

 Geçmiş yıllar 

zararları 

Net dönem 

zararı 

 Ana ortaklığa 

ait 

özkaynaklar 

toplamı  

Kontrol gücü 

olmayan 

paylar  

Toplam 

özkaynaklar  

 

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler    68.500.000 794.150 61.100.000 29.281.947 (2.122.718) 1.268.181 (356.891.650) (63.777.373) (261.847.463) - (261.847.463) 

Transferler - - - - - - (63.777.373) 63.777.373 - - - 

Toplam kapsamlı gider - - - - (1.452.243) - - (79.190.453) (80.642.696) - (80.642.696) 

31 Aralık 2017 itibarıyla 

bakiyeler  68.500.000 794.150 61.100.000 29.281.947 (3.574.961) 1.268.181 (420.669.023) (79.190.453) (342.490.159) - (342.490.159) 

 

1 Ocak 2018 itibarıyla bakiyeler    68.500.000 794.150 61.100.000 29.281.947 (3.574.961) 1.268.181 (420.669.023) (79.190.453) (342.490.159) - (342.490.159) 

Transferler 61.100.000 - (61.100.000) - - - (79.190.453) 79.190.453 - - - 

Nakit sermaye arttırımı 182.704.833 - - - - - - - 182.704.833 - 182.704.833 

Toplam kapsamlı gider - - - - (3.395.188) - - (217.712.923) (221.108.111) - (221.108.111) 

31 Aralık 2018 itibarıyla 

bakiyeler  312.304.833 794.150 - 29.281.947 (6.970.149) 1.268.181 (499.859.476) (217.712.923) (380.893.437) - (380.893.437) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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 Notlar 2018 2017 
 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİTAKIŞLARI  (41.431.838) 47.577.433 
 

Net dönem zararı  (217.712.923) (79.190.453) 
 

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: 
Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler 8,9 30.320.008 29.846.569 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  14.562.317 3.029.742 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar   

 ile ilgili düzeltmeler 11,12 2.585.678 1.820.235 
- Ciro primi karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 11 964.939 320.756 
- Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 11 8.266.209 69.932 
- İade karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 11 2.745.491 818.819 

Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler  9.889.367 3.285.395 
- Stok değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 6 6.412.109 1.091.386 
- Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 5 3.477.258 2.194.009 

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 22 (183.961) (176.449) 
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 23 49.380.765 38.943.750 
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 4 135.206.934 26.225.149 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan   
   kayıplar ile ilgili düzeltmeler  - (751.213) 
Devlet teşviklerinden elde edilen gelirler ile ilgili düzeltmeler  (1.187.805) (1.436.761) 
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 23 19.967.647 13.703.310 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların  
   dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 15 9.378    (167.584) 
 

İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki(artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler  (2.842.845) 2.974.837 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)  2.132.971 1.006.279 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış  (4.975.816) 1.968.558 

Stoklardaki (artışlar)/azalışlar ile ilgili düzeltmeler  49.556.929 (13.128.397) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler  (14.868.269) (122.464) 
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış  7.013.667 9.685.171 
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler  (141.633.935) 3.421.805 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış  (2.103.672) (2.060.575) 
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış)  (5.632.595) (5.632.595) 
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler  25.061.090 25.644.798 
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış  (7.840.806) (16.423.242) 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış  32.901.896 42.068.040 

Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim ilgili düzeltmeler 11 8.549.493 3.411.039 
Karşılıklara ilişkin ödemeler  (4.783.428) (8.205.801) 
- Ciro primi karşılıklarına ilişkin ödemeler 11 (320.756) (1.387.190) 
- Personel prim karşılıklarına ilişkin ödemeler 11 - (4.194.713) 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  

            kapsamında yapılan ödemeler 11, 12 (4.462.672) (2.548.125) 
- Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler 11 - (75.773) 

 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  (20.657.162)   (15.381.037) 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  
   kaynaklanan nakit çıkışları 8,9 (25.332.755) (16.815.290) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından  
   kaynaklanan nakit girişleri  4.675.593 1.434.253 
 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  131.036.586 (33.918.236) 
 

Borçlanmalardan kaynaklanan nakit çıkışları  (355.906.059) (86.310.289) 
İlişkili taraflardan alınan finansal borçlardaki artış  9.146.750 (15.000.000) 
Faktoring işlemlerinden nakit girişleri  (2.656.000) 2.656.000 
Sermaye arttırımı  182.704.833 - 
Alınan faiz  183.961 176.449 
Ödenen faiz  (66.312.427) (52.647.060) 
Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri 4 363.875.528   117.206.664 
 

Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış (A+B+C)  68.947.586 (1.721.840) 
 

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2.292.804 4.014.644 
 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 3 71.240.390 2.292.804 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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NOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU  

 

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Natura” veya “Şirket”), 2003 yılında Nestle Schöller’e ait 

Bursa’daki dondurma fabrikasını alarak Türkiye dondurma pazarına girmiştir ve “Golf” markası 

altında dondurma üretimi ve satışı yapmaktadır. Ana ortaklık Natura ile bağlı ortaklıkları ve iş 

ortaklıkları hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır.  

 

Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 

 

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 2 

D Blok No: 74-75 Eyüp-İstanbul 

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse 

oranları aşağıdaki gibidir (Not 16): 

 

 31 Aralık 2018 (%) 31 Aralık 2017 (%) 

 

Ice Cream Investment B.V. 22,82 55,00 

MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. 22,19 18,75 

Albaraka Portföy A.Ş 21,37 - 

Yıldız Holding A.Ş. 20,67 15,38 

Ömer Hulusi Topbaş 8,88 7,50 

Ergün Akkaya 2,67 - 

Zeki Ziya Sözen 1,40 3,37 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yayınlanmak üzere Şirket 

Yönetimi tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde onaylanmıştır. Grup’un hisse senetleri herhangi bir 

borsada işlem görmemektedir. Şirket’in hissedarları finansal tablolar üzerinde Şirket’in olağan genel 

kurul toplantısında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

Şirket aşağıda yer alan bağlı ortaklık (“Bağlı Ortaklıklar”) ve müşterek yönetime tabi ortaklıklara 

(“Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar”) (hep birlikte “Grup”) sahiptir. Bağlı Ortaklık ve Müşterek 

Yönetime Tabi Ortaklıkların faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda 

faaliyette bulundukları coğrafi bölgeler aşağıdaki gibidir (aynı zamanda bakınız:  

Not 2 - Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar): 

 

Bağlı Ortaklık Ülke Faaliyet konusu 

 

Golf Gıda Sanayi Ticaret Limited  Türkiye Dondurma ve dondurulmuş 

  Şirketi (“Golf Gıda”)  gıda satışı 

 

İş Ortakları Ülke Faaliyet konusu 

 

Gencerler Ötektik Kasa San. Türkiye  Dondurma ve dondurulmuş 

   Tic. Ltd. Şti. (“Gencerler”)  gıda kasası imalatı ve ihracatı 

Golf Muller Company for Food (“Golf Muller”) Suriye  Dondurma ve dondurulmuş 

  gıda üretimi 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

Konsolide finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara 

ilişkin ek ve yorumları esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk 

Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap 

Planı şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bağlı ortaklığı, finansal tablolarını 

faaliyet gösterdiği ülkede geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. 

Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen arsalar dışında tarihi maliyet esasına 

göre hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo örnekleri 

ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Bununla birlikte Şirket TTK gereğince hazırlanan konsolide finansal tablolarını yasal kayıtlara TFRS 

uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde 

düzenlemiştir. 

 

İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 

 

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklıklarının önümüzdeki 

bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini 

yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır (Not 2.8). 

 

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi 

 

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını 

sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi (“fonksiyonel para birimi”) kullanılarak 

muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar, Natura’nın fonksiyonel, Grup’un raporlama para 

birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur. 

 

Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların 

Finansal Tablolarının Çevrimi 

 

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların finansal 

tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup Grup’un konsolide 

finansal tablolarındaki muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar 

yansıtılarak düzenlenmiştir. Yabancı Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların varlık 

ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Türk Lirası’na çevrilmiştir. Yabancı Bağlı 

Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların gelir ve giderleri ortalama döviz kuru kullanılarak 

Türk Lirası’na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden çevrilmesi ve ortalama kur 

kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar dahilindeki yabancı para çevrim farkları 

hesabında takip edilmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Konsolidasyon Esasları 
 

 

Konsolide mali tablolar, aşağıda (a)’dan (d)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsamında 

ana şirket olan Natura ile Bağlı Ortaklılığının ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarının  

(topluca “Grup” olarak adlandırılacaktır) hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde 

yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak 

muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak TFRS’ye 

uygun olarak hazırlanmıştır 

 

a) Bağlı Ortaklıklar, Natura’nın ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler 

neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma 

yetkisi kanalıyla; mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme 

yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. 

 

Aşağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıkları ve ortaklık 

oranları gösterilmektedir: 

 

Bağlı Ortaklıklar 31 Aralık 2018 (%) 31 Aralık 2017 (%) 

 

Golf Gıda 100,00 100,00 

 

Bağlı ortaklıklara ait finansal tablolar, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 

edilmektedir.  

 

Bağlı Ortaklığa ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 

konsolide edilmekte olup Şirket ve Bağlı Ortaklığının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili 

özkaynaklardan mahsup edilmektedir. Şirket ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve 

bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir. Şirket’in ve Bağlı 

Ortaklıklarının, Bağlı Ortaklıklarda sahip olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, 

özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır. Bağlı Ortaklıklar, kontrolün Grup’a 

geçtiği tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmekte olup kontrolün sona erdiği tarihten 

itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadırlar. Gerektiğinde, Bağlı Ortaklıklarla ilgili 

muhasebe ilkeleri, Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına uygunluğun sağlanması 

için değiştirilmiştir. 

 

b) Bağlı Ortaklığa net varlıkları ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların 

payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “ana ortaklık dışı paylar” olarak gösterilmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2 Konsolidasyon Esasları (Devamı) 

 

c) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. Bunlar 

Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye 

sahip olduğu kuruluşlardır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar bilançoda, maliyetlerine 

Grup’un, Müşterek yönetime tabi ortaklıkların net varlıklarındaki payında alım sonrası oluşan 

değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. 

Gelir tablosu Grup’un Müşterek yönetime tabi ortaklıklar faaliyet sonuçlarındaki payını 

yansıtmaktadır. 

 

Aşağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları ve ortaklık 

oranları gösterilmektedir: 

 

İş Ortaklıkları 31 Aralık 2018 (%) 31 Aralık 2017 (%) 

 

Gencerler 51,00 51,00 

Golf Muller 51,00 51,00 

 

d) Konsolide mali tabloların hazırlanmasında, grup içi işlemlerden dolayı oluşan tüm bakiye ve 

işlemler ile gerçekleşmemiş her türlü gelir elimine edilmiştir. Müşterek Yönetime Tabi 

Ortaklıklar ile yapılan işlemlerden doğan gerçekleşmemiş gelirler, Grup’un söz konusu 

iştirakteki etkin oranı kadar arındırılmıştır. Şirket’in sahip olduğu hisselerden kaynaklanan 

temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından elimine edilmiştir 

 

2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve 
değiştirilmiş standartlar ve yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 
Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili 
paragraflarda açıklanmıştır. 

 

 

a. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 

- TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar 

ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şu 

anda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan 

beklenen kredi riski modelini de içermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal 

durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır (Not 2.7). 

 

- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe 

Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal 

raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir olmasını 

sağlamayı amaçlamıştır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı 

üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır (Not 2.7). 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, 
fikrimülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır 
değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları 
içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı 
örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik 
tedbirler dahil etmiştir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır (Not 2.7). 
 
2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
 

 TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”; TFRS 7, TMS 19 
ve TFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını 
kaldırılmıştır. 

 TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının 
gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.  

 
- TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”;  

1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak 
yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele 
almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla 
ödemenin yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı 
uygulamadaki çeşitliliği azaltmaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 

 
b. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan 

standartlar ve değişiklikler: 
 
- TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen 
finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, 
ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu 
doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin 
faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, 
farkın TAS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak 
muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Söz konusu değişikliğin 
Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisinin olmaması beklenmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”;  

1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi 
yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu 
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi 
bulunmamaktadır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir 
etkisinin olmaması beklenmektedir. 

 
- TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile 
birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin 
yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. 
Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem 
için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak 
zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için 
gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım 
hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve 
düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler 
açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin 
birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 
standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve 
kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre biz sözleşme 
belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol 
etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi 
içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde önemli 
bir etkisinin olmaması beklenmektedir. 
 

- TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir 
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir.  
UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu 
belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ 
standardının uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir 
vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği 
ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in 
finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisinin olmaması beklenmektedir. 
 
Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi 
otoritesince kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, 
özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına 
belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi.  
TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, 
gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da 
dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

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

iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 

 

 TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçer. 

 TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha 

önce edindiği payı yeniden ölçmez. 

 TMS 12 ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 

 TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır 

hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak değerlendirir. 

 

TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine 

getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için 

geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 

 

 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet maliyeti 

ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;  

 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, ya da 

varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla 

değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara 

alınması. 

 

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8 

“Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler ile bu 

değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı  

ii)  önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi, ve 

iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi  

 

TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir.  

 

TMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok 

karmaşık olduğu düşünülmektedir, ve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla 

işlemle sonuçlanmaktadır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde 

bir etkisinin olmaması beklenmektedir. 

  



NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)  

 

13 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 TFRS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Grup, 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını KGK 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan TFRS’leri esas alarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar ve 

notlar, KGK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler 

dahil edilerek sunulmuştur. 

 

2.5 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide 

finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2018 tarihi 

itibarıyla konsolide bilançosunu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir, nakit akış ve 

özkaynaklar değişim tablolarını 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait ilgili konsolide finansal 

tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. 
  
Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı 

bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Buna göre; 

 
- Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide finansal tablosunda “Kısa vadeli 

ticari borçlar” altında sunulan 12.433.748 TL tutarındaki İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 

bakiyesi “Uzun vadeli ticari borçlar” hesabında sınıflandırılarak sunmuştur. 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Konsolide finansal tablolar hazırlanırken uygulanan temel muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler 

 

Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli olan nakde kolayca çevrilebilen 

kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya 

daha kısa olan yatırımları içermektedir. Şirket, nakit ve nakit benzerleri için geçmiş kredi zarar 

deneyimleri ile geleceğe yönelik tahminleri dikkate alarak beklenen kredi zararı modeline göre değer 

düşüklüğü değerlemesi yapmaktadır. 

 

Ticari alacaklar 

 

Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman 

gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari 

alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek 

tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa 

vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri 

üzerinden gösterilmektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Değer Düşüklüğü 

 

Şirket, finansal tablolarında itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ve önemli bir finansman 

bileşeni içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacaklarının değer düşüklüğü hesaplamaları 

kapsamında TFRS 9 standardında tanımlanan “basitleştirilmiş yaklaşımı” uygulamaktadır. Söz konusu 

yaklaşım ile Şirket, ticari alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda 

(gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar karşılıklarını “ömür 

boyu beklenen kredi zararlarına” eşit bir tutardan ölçmektedir.  

 
Şirket, ticari alacaklara ilişkin beklenen kredi zararlarının ölçümünde geçmiş deneyimlerin ve geleceğe 
dair beklentilerin dikkate alındığı bir karşılık matrisi kullanmaktadır. İlgili matriste ticari alacakların 
vadelerinin aşıldığı gün sayısına bağlı olarak belirli karşılık oranları hesaplanmakta ve söz konusu 
oranlar her raporlama döneminde gözden geçirilerek, gerektiği durumlarda, revize edilmektedir. 
Beklenen kredi zarar karşılıklarındaki değişim gelir tablosunda “esas faaliyetlerden diğer gelirler / 
giderler” hesabında muhasebeleştirilmektedir. 
 
Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, işletmenin olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin 
yapılması zorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve 
müteakip dönemlerde etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilir. 
 
Vade farkı finansman gelir/giderleri 
 
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade 
eder. Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan esas faaliyetlerden 
diğer gelir veya gider olarak kabul edilir ve vade süresince esas faaliyetlerden gelir ve giderlere dahil 
edilirler. 
 
Stoklar 
 
Hammadde ve gereçler, yarı mamul ve mamuller mallar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük 
olanı ile açıklanırlar. Maliyet, direkt malzeme, direkt işçilik ve değişken ve sabit genel üretim 
giderlerinin uygun bir kısmıdır. Sabit genel üretim maliyetlerin dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal 
kapasitede olacağı varsayımına dayanır. Maliyetler, ağırlıklı ortalama maliyetler bazında stokların 
bireysel kalemlerine dağıtılır. Satın alınan stokların maliyetleri para iadeleri ve indirimler düşüldükten 
sonra belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini 
tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, 
düşürülmesiyle elde edilen tutardır.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Varlıklarda değer düşüklüğü 

 

Grup, ertelenmiş vergi varlıkları, makul değerleri ile gösterilen finansal varlıklar ve finansal 

yükümlülükler dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer 

kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge 

mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı 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. Geri kazanılabilir tutar satışı gerçekleştirme 

maliyetlerinden arındırılmış makul değer ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. 

Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından 

elde edilmesi beklenen nakit akışlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları 

gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük 

ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük ayrıştırılabilir varlık 

grubunu ifade etmektedir.  

 

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, 

değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 

ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç 

değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek 

bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal 

tablolara yansıtılır. 

 

Hasılat 

 

Hasılat, aşağıda yer alan beş aşamalı model kapsamında finansal tablolarda muhasebeleştirmektedir. 

 

 Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması 

 Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 

 Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi 

 İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması 

 Hasılatın muhasebeleştirilmesi 

 

Şirket, müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirerek, söz 

konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü 

olarak belirlemektedir.  

 

Her bir edim yükümlülüğü için, edim yükümlülüğünün zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda 

mı yerine getirileceği sözleşme başlangıcında belirlenir. Şirket, bir mal veya hizmetin kontrolünü 

zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı olarak 

yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi 

ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır. 

 

Şirket, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine 

getirdiğinde veya getirdikçe, bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat olarak 

finansal tablolarına kaydeder. Mal veya hizmetlerin kontrolü müşterilerin eline geçtiğinde (veya 

geçtikçe) mal veya hizmet devredilmiş olur. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Şirket, satışı yapılan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değerlendirirken, 

 

a)  Şirket’in mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği, 

b)  müşterinin mal veya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği,  

c)  mal veya hizmetin zilyetliğinin devri, 

d)  müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere 

sahipliği, 

e)  müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi koşullarını dikkate alır. 

 

Şirket, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile 

müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az 

olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşeninin etkisi için 

düzeltme yapmamaktadır. Diğer taraftan, hasılatın içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması 

durumunda, hasılat değeri gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz 

oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler 

olarak ilgili dönemlere kaydedilir. 

 

Ürün satışlarından kaynaklanan hasılat 

 

Grup, toptan piyasada dondurma üretimi ve satışı yapmaktadır. Mal satışı, grup içi ve grup dışı 

distribütörler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Grup satış yönetimi olarak konsinye modelini 

kullandığı için satılan ürün nihai satıcıya ulaştığı zaman gelir kaydedilir ve nihai satıcı kullanım tarihi 

geçmiş ürünü iade hakkına sahiptir. 

 

Dondurma ürünleri satış sözleşmelerinde belirlenen toplam satışa dayalı miktar indirimleri ile birlikte 

satılır. Satışlar, pazardaki uygulamayla tutarlı olarak, ortalama 90 günlük vadelerle herhangi bir 

finansman unsuru mevcut olmadan yapılır. İade şartları altında kusurlu ürünler için Grup’un iade alma 

zorunluluğu karşılık olarak muhasebeleştirilmiştir. 

 

Maddi duran varlıklar 

 

Maddi varlıklar, arsalar haricinde elde etme maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa değer 

düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Grup, TMS 16 “Maddi Duran 

Varlıklar” standardına uygun olarak arsaları için 4 Ocak 2016 tarihinde Eva Gayrimenkul Değerleme 

ve Danışmanlık A.Ş. (“Eva Gayrimenkul Değerleme”) tarafından yapılan değerleme çalışmalarında 

tespit edilen makul değerleri baz alarak 31 Aralık 2015 tarihinden başlayarak “Yeniden değerleme 

modelini” benimsemiştir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Amortisman, maddi varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman 

yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

 Yıllar 

 

Yer altı ve yer üstü düzenleri 15-20 

Binalar 40-50 

Makine, tesis ve cihazlar (**) 2-30 

Motorlu taşıtlar 5-15 

Demirbaşlar (***) 2-15 

Özel maliyetler Kiralama süresi boyunca (*) 

Diğer maddi duran varlıklar 2-15 
 

(*) Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamaları kapsamaktadır ve faydalı ömrün kira 

sözleşmesinin süresinden uzun olduğu hallerde kira süresi boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalı 

ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur. 

 

(**) Grup yurtiçi ve yurtdışında yer alan bayilerine dondurma satışlarının tamamlayıcı unsuru olan 

buzdolaplarını bayilik prosedürü kapsamında göndermektedir. Grup, bu buzdolaplarını makine, tesis ve 

cihazların altında göstermektedir ve faydalı ömürlerini 7 yıl olarak belirlemiştir. 

 

(***) Grup, üretmiş olduğu ürünlerini ve satın almış olduğu hammaddelerini stoklamak için kullandığı paletleri 

demirbaşlar altında muhasebeleştirmekte olup faydalı ömürlerini 2 yıl olarak belirlemiştir. 

 

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan 

tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 

 

Maddi duran varlıklarda, söz konusu yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, bilançoda 

özkaynaklar grubunda yer alan yeniden değerleme fonu hesabına ertelenmiş vergi etkisi netlendikten 

sonra, alacak kaydedilmektedir. 

 

Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal 

geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da 

kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı 

gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise 

ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akışlarının 

bilanço tarihi itibarıyla indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir. 

 

Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 

edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine 

eklenmektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını 

içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 10 yılı 

geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile 

amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan varlıkların kayıtlı 

değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir (Not 9). 

 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi 

içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço 

tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi 

yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. 

 

Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal 

tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. 

Ertelenmiş vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla 

halihazırda yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır. 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 

geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 

farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. 

 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 

yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 

durumunda, ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak 

birbirinden mahsup edilir (Not 24). Ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülükleri finansal tablolarda 

uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Yabancı para çevrim farkları 

 

Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço 

tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin 

gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir 

dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), 

dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak 

sınıflandırılır ve Grup’un yabancı para çevrim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevrim 

farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Çalışanlara sağlanan faydalar 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 

 

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup'un Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından 

doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. 

Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az 

bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş 

akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan 

her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım 

yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak 

hesaplanır. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda 

ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise kapsamlı 

gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 
  
Kullanılmamış izin hakları 

  
Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla 

çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili toplam karşılığını ifade eder. 
 

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

 

Herhangi bir karşılık tutarının mali tablolara alınabilmesi için; Grup’un geçmiş olaylardan 

kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz 

konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. 

 

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların 

bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda 

oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın 

vergi öncesi oran olması şarttır. Söz konusu iskonto oranı, gelecekteki nakit akışlarının tahminiyle 

ilgili riski içermez. 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan 

gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit 

edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 

değerlendirilmekte ve konsolide mali tablolara dahil edilmemektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Reklam ve promosyon giderleri 

 

Yeni ürün lansmanı için yapılan reklam kampanyalarını da içeren reklam, ciro primi, insert, gondol ve 

diğer promosyon giderleri gerçekleştikleri dönemde giderleştirilir. 

 

İlişkili taraflar 

 

Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda Grup üzerinde kontrolü, müşterek kontrolü veya 

önemli etkinliği olan ortaklar, ortaklar tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ve 

iştirakler, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol 

edilen veya kendilerine bağlı şirketler ve iştirakler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir (Not 25). 

 

Nakit akışının raporlanması 

 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 

bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akışlarını gösterir.  

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve 

finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları 

ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen 

kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir  

(Not 3). 

 

Ödenmiş sermaye 

 

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili 

maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler. 

 

Netleştirme/Mahsup 

 

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. 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 

Grup bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan 

düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını önemli ölçüde 

etkileyen hususlar olmaları halinde finansal tablo notlarında açıklanır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Kiralama işlemleri 
 
Finansal Kiralama 
 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi 
avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o 
tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri 
yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi 
boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran 
varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 
 
2.7 Muhasebe politika ve tahminlerindeki değişiklikler 
 
Yeni bir TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz 
konusu TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak 
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında 
isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak 
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik 
olarak uygulanır. 
 
Şirket, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart; değişiklik ve yorumlardan, “TFRS 9 
Finansal Araçlar” ve “TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” standartlarını geçiş hükümlerine 
uygun olarak uygulamıştır. Bununlar beraber,söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal tablolarına 
bir etkisi olmamıştır. 
 
TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”; 
 
Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 
Şirket, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
Standardı” doğrultusunda aşağıda yer alan beş aşamalı model kapsamında hasılatı finansal tablolarında 
muhasebeleştirmektedir. 
 
• Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması 
• Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 
• Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi 
• İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması 
• Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 
Şirket, müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirerek, söz 
konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü 
olarak belirlemektedir.  
 
Her bir edim yükümlülüğü için, edim yükümlülüğünün zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda 
mı yerine getirileceği sözleşme başlangıcında belirlenir. Şirket, bir mal veya hizmetin kontrolünü 
zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı olarak 
yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi 
ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.7 Muhasebe politika ve tahminlerindeki değişiklikler (Devamı) 

 

Şirket, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine 

getirdiğinde veya getirdikçe, bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat olarak 

finansal tablolarına kaydeder. Mal veya hizmetlerin kontrolü müşterilerin eline geçtiğinde (veya 

geçtikçe) mal veya hizmet devredilmiş olur. 

 

Şirket, satışı yapılan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değerlendirirken, 

 

a)  Şirket’in mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği, 

b)  müşterinin mal veya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği,  

c)  mal veya hizmetin zilyetliğinin devri, 

d)  müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere 

sahipliği, 

e)  müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi koşullarını dikkate alır. 

 

Şirket, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya hizmetin 

bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az olacağını öngörmesi durumunda, 

taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme yapmamaktadır. Diğer 

taraftan, hasılatın içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, hasılat değeri 

gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile 

tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere 

kaydedilir. 

 

TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” standardına ilk geçiş 

 

TFRS 15 standardının ilk kez uygulanmasının finansal tablolarda önemli bir etkisi olmamıştır. 

 

TFRS 9 “Finansal araçlar” standardı 

 

Finansal yatırımlar 

 

Sınıflandırma ve ölçüm 

 

Şirket, finansal varlıklarını; itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen, gerçeğe uygun değeri 

kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal 

varlıklar olarak üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma 

amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen nakit akışları esas alınarak yapılmaktadır. Yönetim, 

finansal varlıklarının sınıflandırmasını finansal varlıkları satın aldığı tarihte yapar. 

 

(a) İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar 

 

Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modelini benimsediği ve sözleşme 

şartlarının belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini 

içerdiği, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan 

finansal varlıklar, itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. 

Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran 

varlıklar olarak sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar, 

bilançoda “ticari alacaklar”, “diğer alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir. 

  



NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)  

 

23 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7 Muhasebe politika ve tahminlerindeki değişiklikler (Devamı) 
 
TFRS 9 “Finansal araçlar” standardı (devamı) 
 
Değer düşüklüğü 
 
Şirket, finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakları 
önemli bir finansman bileşeni içermediği için değer düşüklüğü hesaplamaları için kolaylaştırılmış 
uygulamayı seçerek karşılık matrisi kullanmaktadır. Bu uygulama ile Şirket, ticari alacaklar belirli 
sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığı methodunu 
kullanmaktadır. Beklenen kredi zarar karşılığı hesaplaması, Şirket’in geçmiş kredi zararı deneyimleri ve 
ileriye yönelik makroekonomik göstergelere dayanarak belirlediği beklenen kredi zarar oranı ile 
yapılmaktadır. 
 
(b) Gerçeğe uygun değeri muhasebeleştirilen varlıklar 
 
Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme ve/veya satış yapma iş modelini benimsediği 
varlıklar gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Yönetim, ilgili 
varlıkları bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar 
duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Şirket özkaynağa dayalı finansal yatırımlar için ilk 
muhasebeleştirme sırasında; daha sonra muhasebeleştirme yöntemini değiştiremeyeceği şekilde, 
yatırımın gerçeğe uygun değer farkının diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar veya kâr veya 
zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar arasında bir seçim yapar: 
 
i) Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 
Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, finansal durum tablosunda “türev 
araçlar” kalemlerini içermektedir. Türev araçlar, gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda varlık, 
negatif olması durumunda ise yükümlülük olarak muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in türev araçlarını 
yabancı para forward işlemleri oluşturmaktadır. 
 
TFRS 9 “Finansal araçlar” standardına ilk geçiş 
 
Söz konusu muhasebe politikası değişikliğinin ölçüm ve sınıflandırma anlamında finansal tablolara bir 
etkisi olmamıştır. 
 
 TMS 39’a göre TFRS 9’a göre 
Finansal varlıklar önceki sınıflandırma yeni sınıflandırma 

 
Nakit ve nakit benzerleri Krediler ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 
Ticari ve diğer alacaklar Krediler ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 
 
 TMS 39’a göre TFRS 9’ göre 
Finansal yükümlülükler önceki sınıflandırma yeni sınıflandırma 

 
Borçlanmalar İtfa edilmiş maliyet İtfa edilmiş maliyet 
Ticari ve diğer borçlar İtfa edilmiş maliyet İtfa edilmiş maliyet 
Türev araçlar Gerçeğe uygun değer Gerçeğe uygun değer 
 değişimi kar zarara yansıtılan değişimi kar zarara yansıtılan  
 

TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardına ilk geçiş 
 

Şirket, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının yerini alan TFRS 9 

“Finansal Araçlar” standardını, ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamıştır. 

TFRS 9 standardının ilk kez uygulanması sonucu oluşan kümülatif etki, önemlilik seviyesi göz önünde 

bulundurularak finansal tablolarda muhasebeleştirilmemiştir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Konsolide finansal tabloların TFRS’ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve 

yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve 

taahhütleri ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler 

yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere 

ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli 

olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda 

yansıtılmaktadırlar. Grup’un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri şunlardır: 
 

İşletmenin sürekliliği 

 

Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını  

223.294.809 TL (31 Aralık 2017: 254.339.323 TL) tutarında aşmaktadır, bununla birlikte birikmiş 

zararları sebebiyle sermayesinin ve kanuni yedek akçelerinin tamamını kaybetmiştir. Ayrıca, Grup 

1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap döneminde 221.307.087 TL net dönem zararı elde etmiştir. 

 

TTK’nın 376. maddesi çerçevesinde, Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, sermaye ve kanuni 

yedek akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılmaktadır. Şirketin borca batık 

durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin 

devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu 

bilançodan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, 

yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve 

şirketin iflasını ister. Meğer ki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve 

borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının 

sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu 

beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas 

isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi halde mahkemeye 

bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru iflas bildirimi olarak kabul olunur. Yönetim kurulu veya 

herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri 

gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu halde, İcra 

ve İflas Kanunu’nun 179 ila 179/b maddeleri uygulanır. 

 

Hissedarlar, mevcut borçların geri ödenmesi ve net işletme sermayesi gerekliliklerini finanse etmenin 

yanında finansal borçların sözleşmesel yükümlülüklerine uymak için Grup’u finansal olarak 

desteklemeye, Grup’un ek fonlar yaratması için gerekli koordinasyonu sağlama ya da mevcut borçları 

yeniden yapılandırmada destek sağlamaya devam edeceklerdir. Grup hissedarları, Grup’un 

faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin gereken desteği sağlamaya niyetli olduğunu beyan etmiştir. Grup 

kredileri de 2019 yılında yapılandırılıp tamamına yakını uzun vadeli olarak ertelenmiştir. Bunlar 

sonucunda Grup yönetimi, işletmenin sürekliliğine ilişkin bir risk öngörmemektedir ve konsolide 

finansal tabloların işletmenin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği varsayımıyla 

hazırlanmıştır.  

 

Grup, operasyonel olarak hizmet alanlarını genişletmeyi, satış hacmini de artırmayı planlamaktadır. 

2018 yılı sonrası projeksiyonlarda satış ve pazar payının artırılacağı, gerek iç gerekse de dış pazarlarda 

mevcut ve yeni müşteriler tarafında büyüme gösterileceği öngörülmektedir. Grup, nakit akışın 

sürdürülebilir hale getirilmesi ve finansal yapının iyileştirilmesi amacıyla kısa vadeli kredilerini 

yeniden yapılandırıp uzun vadeli krediye dönüştürme politikası yürütmüştür. Ayrıca satış kanalları ve 

müşteri gibi unsurlar Grup yönetimi tarafından yakından takip edilmektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.8 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı) 

 

Ertelenmiş vergi  

 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi 

içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve 

bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan 

vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını 

içermektedir. 

 

Ertelenmiş vergi, yükümlülük metodu kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal 

tablolarda yer alan kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. 

Ertelenmiş vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli 

olan vergi oranları kullanılır (Not 24). 

 

Önemli geçici farklar, indirilebilir mali zararlar, karşılıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan 

duran varlıklar ve kıdem tazminatı karşılığının kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki 

farklardan doğmaktadır. 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 

geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 

farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

 

Kullanılmamış mali zararlardan oluşan ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde yeterli mali kara 

sahip olunmasının kuvvetle muhtemel olması ile vergi faydasının sağlanacağı durumda kayıtlara 

yansıtılır. Grup, 461.223.037 TL tutarındaki gelecekteki vergilendirilebilir karda kullanılabilecek mali 

zarara karşılık 101.469.068 TL tutarındaki ertelenmiş vergi alacağını kayıtlara yansıtmamıştır (Not 

24). 

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, Grup, yakın geçmişteki finansal performansını da dikkate 

alarak, gelecek dönemlerde oluşabilecek vergilendirilebilir karlara ilişkin yeterli kanıt oluşmadığını 

değerlendirmiş ve bu değerlendirmeye dayanarak ihtiyatlılık ilkesi gereği ertelenen vergi varlığı 

kaydetmemiştir. 

 

Satış iadesi ve iskontosu 

 

Grup muhasebe politikalarındaki dönemsellik ilkesi gereğince cari dönemde bayilerinin hak etmiş 

oldukları ciro primlerini hesaplamakta ve bayilerle yapılan mutabakatlaşma sonucunda kesinleşmiş olan 

ciro primi hakedişleri ile ilgili konsolide finansal tablolarda karşılık ayırmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihi 

itibarıyla Grup yönetimi 2018 yılı satışlarına ilişkin 964.939 TL (31 Aralık 2017: 320.756 TL) tutarında 

ciro prim faturasının 2018 yılı içerisinde muhasebelştirileceğini öngörmekte olup hesaplanmış olan 

bakiyeye ilişkin ciro prim karşılığı muhasebeleştirmiştir (Not 11). Grup yönetimi 31 Aralık 2018 tarihi 

itibarıyla 2018 satışlarına ilişkin 2.745.491 TL tutarında iade olacağını öngörmüş olup bu bakiyeye 

ilişkin satış iade karşılığı muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2017: 818.819 TL).  
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NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 

Kasa 35.293 30.534 

Bankalar 

   - Vadesiz mevduat 71.205.097 2.159.613 

Kredi kartı alacakları - 102.657 

 

 71.240.390 2.292.804 

 

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 3.204.272 TL tutarında blokeli mevduatları bulunmaktadır 

(31 Aralık 2017: Yoktur). 

 

 

NOT 4 - FİNANSAL BORÇLAR 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kısa vadeli borçlanmalar: 
Banka kredileri 104.689.506 184.858.928 

İlişkili taraflardan kullanılan banka kredileri 62.823.929 - 

İlişkili taraflardan alınan finansal borçlar (Not 25) 34.146.750 25.000.000 

İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri (Not 25) 4.900.035 13.125.772 

 

 206.560.220 222.984.700 

 

Uzun vadeli borçlanmalar: 

İlişkili taraflardan kullanılan banka kredileri 355.426.214 200.902.732 

İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri (Not 25) 57.125.245 39.865.109 

 

 412.551.459 240.767.841 

 

Toplam borçlanmalar 619.111.679 463.752.541 

 

Grup’un, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilişkili tarafı olan Albarak Türk Katılım bankasına ilişkin 

banka kredisi yükümlülüğü bulunmaktadır (Not 25). 
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NOT 4 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
  31 Aralık 2018  Toplam 
  ABD  TL 
 TL Doları Avro karşılığı 
 

Kısa vadeli borçlanmalar: 
 
İlişkili taraflardan alınan finansal borçlar (Not 25) 34.146.750 - - 34.146.750 
İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri - 710.333 192.941 4.900.035 

 
 34.146.750 710.333 192.941 39.046.785 

 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı: 
 
Banka kredileri 15.494.520 16.954.321 - 104.689.506 
İlişkili taraflardan kullanılan banka kredileri 24.773.160 884.103 5.540.742 62.823.929 

 
Toplam kısa vadeli borçlanmalar 74.414.430 18.548.757 5.733.683 206.560.220 

 
Uzun vadeli borçlanmalar: 
 
Banka kredileri 51.062.418 52.090.314 5.030.170 355.426.214 
İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri - 10.753.841 91.301 57.125.245 

 
Toplam uzun vadeli borçlanmalar 51.062.418 62.844.155 5.121.471 412.551.459 

 

Toplam borçlanmalar 125.476.848 81.392.912 10.855.154 619.111.679 

 
  31 Aralık 2017  Toplam 
  ABD  TL 
 TL Doları Avro karşılığı 
 

Kısa vadeli borçlanmalar: 
 
Banka kredileri 77.724.613 7.500.000 3.000.000 119.560.363 
İlişkili taraflardan alınan finansal borçlar (Not 25) 25.000.000 - - 25.000.000 
İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri - 3.313.682 138.832 13.125.772 

 
 102.724.613 10.813.682 3.138.832 157.686.135 

 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı: 
 
Banka kredileri - 17.311.849 - 65.298.565 

 
Toplam kısa vadeli borçlanmalar 102.724.613 28.125.531 3.138.832 222.984.700 
 

Uzun vadeli borçlanmalar: 
 
Banka kredileri - 53.263.006 - 200.902.732 
İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri (*) - 10.285.015 237.196 39.865.109 

 
Toplam uzun vadeli borçlanmalar - 63.548.021 237.196 240.767.841 

 

Toplam borçlanmalar 102.724.613 91.673.552 3.376.028 463.752.541 

 

(*) Uzun vadeli finansal kiralama yükümlülüklerinin önemli bir kısmı Grup’un 17 Nisan 2014 tarihinde 
yapmış olduğu satış ve geri kiralama sözleşmesine istinaden Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye 
sattığı ve geri kiraladığı arsa ve binalara ilişkin finansal kiralama yükümlülüklerinden oluşmaktadır  
(Not 13).  
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NOT 4 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla uzun vadeli borçlanmaların defter değerleri ve makul 

değerleri aşağıdaki gibidir: 

 

  Defter değeri   Gerçeğe uygun değer  

 2018 2017 2018 2017 

 

Uzun vadeli banka kredileri 355.426.214 200.902.732 381.766.956 204.415.860 

Uzun vadeli finansal kiralama 

   işlemlerinden borçlar 57.125.245 39.865.109 60.831.528 40.229.929 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla uzun vadeli finansal borçların bilanço tarihindeki TL 

karşılığı değerleri ile geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 

2019 - 115.117.999 

2020 104.740.893 125.591.628 

2021 107.979.570 58.214 

2022 109.732.465 - 

2023 90.098.531 - 
 

 412.551.459 240.767.841 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 itibarıyla finansal borçların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 2018 2017 
 

1 Ocak 463.752.541 423.135.268 

Alınan krediler 363.875.528 117.206.664 

Anapara ödemeleri (346.759.309) (101.310.289) 

Faiz tahakkuku değişimi 3.035.985 (1.504.251) 

Döviz kuru değişim etkisi 135.206.934 26.225.149 
 

31 Aralık 619.111.679 463.752.541 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal borçlanmalarına ilişkin faiz oranı bilgileri 

Not 26’da verilmiştir. 

 

 

NOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kısa vadeli ticari alacaklar: 
 

Müşteri cari hesapları 22.089.770 16.611.785 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 25) 586.617 4.063.622 

Alınan çekler 863.825 216.675 
 

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (11.941.358) (8.464.100) 
 

Kısa vadeli ticari alacaklar 11.598.854 12.427.982 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ticari alacakların ortalama vadesi 110 gün (2017: 120 gün), alınan 

çekler ve alacak senetlerinin ortalama vadesi 90 gündür (2017: 90 gün).  
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NOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

Uzun vadeli ticari alacaklar: 

 

İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar (Not 25) 4.748.704 3.404.670 

İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar - 1.149.319 

 

Uzun vadeli ticari alacaklar 4.748.704 4.553.989 

 

Şüpheli alacak karşılıklarının hesap dönemi içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak (8.464.100) (6.270.091) 
 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar (3.477.258) (2.194.009) 

 

Dönem sonu - 31 Aralık (11.941.358) (8.464.100) 

 

Kısa vadeli ticari borçlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Satıcılar cari hesapları 156.742.271 120.289.795 

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 25)  14.285.320 22.126.126 

 

Kısa vadeli ticari borçlar 171.027.591 142.415.921 

 

Ticari borçlar ortalama 200 gün vadeye sahiptir (2017: 180 gün). 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri 

itibarıyla iskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli ticari borçların 

kayıtlı değeri ile makul değeri birbirine eşit olarak alınmıştır. 

 

Uzun vadeli ticari borçlar: 

 

İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli ticari borçlar 8.883.168 12.433.748 

 

Uzun vadeli ticari borçlar 8.883.168 12.433.748 
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NOT 6 - STOKLAR 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Mamüller  63.174.084 101.441.901 

İlk madde ve malzeme 7.557.316 20.998.011 

Yarı mamüller 1.645.321 2.684.437 

Ticari mallar 36.046 343.327 

Diğer stoklar (*) 13.127.321 9.629.341 

 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (7.503.495) (1.091.386) 

 

 78.036.593 134.005.631 

 

Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet bedelleri ile gösterilmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap 

döneminde satışların maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 301.031.520 TL’dir  

(1 Ocak - 31 Aralık 2017: 226.315.714 TL). 

 
(*) Diğer stoklar makine kartları, somun, cıvata gibi teknik malzemelerden oluşmaktadır. 

 

Stok değer düşüklüğü için ayrılan karşılıkların yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak (1.091.386) (2.183.725) 

 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar/iptaller (6.412.109) 1.092.339 

 

Dönem sonu - 31 Aralık (7.503.495) (1.091.386) 

 
 
NOT 7 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 
 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 
Verilen sipariş avansları (*) 5.279.454 2.700.338 
Diğer 113.026 588.470 

 
 5.392.480 3.288.808 

 
(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla verilen sipariş avansları, tedarikçilere verilmiş olan stok avansları ile 

alakalı olup, ağırlıklı olarak hammadde alımları için verilen avanslardan oluşmaktadır. 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

 1 Ocak 2018 İlaveler Transferler(*) Çıkışlar 31 Aralık 2018 
 

Maliyet: 
 

Arsa 41.653.047 - - - 41.653.047 
Yeraltı ve yerüstü düzenler 967.525 1.840 - - 969.365 
Binalar 56.508.072 305.716 723.165 - 57.536.953 
Makine, tesis ve cihazlar 247.664.053 20.333.653 442.583 (468.184) 267.972.105 
Motorlu taşıtlar 5.942.084 745.577 - (101.153) 6.586.508 
Demirbaşlar  52.257.509 223.125 1.189.141 (4.647.942) 49.021.833 
Özel maliyetler 1.471.397 - - (17.400) 1.453.997 
Diğer maddi varlıklar 3.648.864 - - - 3.648.864 
Yapılmakta olan yatırımlar  2.863.164 3.385.998 (4.145.195) - 2.103.967 
 

 412.975.715 24.995.909 (1.790.306) (5.234.679) 430.946.639 
 

Birikmiş amortisman: 
Yeraltı ve yerüstü düzenle (482.531) (118.865) - - (601.396) 
Binalar (4.985.745) (5.781.615) - - (10.767.360) 
Makine, tesis ve cihazlar (162.499.649) (12.851.949) - 440.532 (174.911.066) 
Motorlu taşıtlar (4.347.457) (455.471) - 101.153 (4.701.775) 
Demirbaşlar (29.633.149) (10.528.919) - - (40.162.068) 
Özel maliyetler (855.447) (235.383) - 17.401 (1.073.429) 
Diğer maddi varlıklar (3.133.236) (66.529) - - (3.199.765) 
 

 (205.937.214) (30.038.731) - 559.086 (235.416.859) 
 

Net defter değeri 207.038.501    195.529.780 

 
(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, yapılmakta olan yatırımlardan 1.790.306 TL maddi olmayan duran 

varlıkların altında yer alan haklara transer olmuştur. 

 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, amortisman giderlerinin 7.750.554 TL’si satılan malın maliyetine, 
906.783 TL’si genel yönetim giderlerine 21.351.970 TL’si satış ve pazarlama giderlerine, 29.424 TL 
araştırma ve geliştirme giderlerine yansıtılmıştır. 
 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla makine, tesis ve cihazlar içerisinde 43.398.497 TL tutarında yurt içi ve 
yurt dışı bayilere dağıtılmış olan buzdolapları bulunmaktadır (2017: 30.985.956 TL). 
 
Grup, 17 Nisan 2014 tarihinde yapmış olduğu satış ve geri kiralama sözleşmesine istinaden Albaraka 
Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye konsolide mali tablolarda tarihi maliyetinin net defter değeri 
11.837.024 TL olan, Bursa’daki fabrika binasını ve arsasını 40.000.000 TL karşılığında satmış ve 
tekrardan finansal kiralama sözleşmesi yaparak kiralamıştır (Not 13).  
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

 1 Ocak 2017 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2017 
 

Maliyet: 
Arsa  41.653.047 - - - 41.653.047 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 885.773 81.752 - - 967.525 

Binalar 53.983.176 2.380.285 144.611 - 56.508.072 

Makine, tesis ve cihazlar 244.445.723 5.912.946 1.185.439 (3.880.055) 247.664.053 

Motorlu taşıtlar 6.947.063 116.949 - (1.121.928) 5.942.084 

Demirbaşlar  46.251.159 6.053.665 - (47.315) 52.257.509 

Özel maliyetler 1.461.280 10.117 - - 1.471.397 

Yapılmakta olan yatırımlar 2.792.028 1.891.944 (1.820.808) - 2.863.164 

Diğer maddi varlıklar  3.648.878 - - (14) 3.648.864 
 

 402.068.127 16.447.658 (490.758) (5.049.312) 412.975.715 
 

Birikmiş amortisman: 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (391.582) (90.949) - - (482.531) 

Binalar (3.688.927) (1.296.818) - - (4.985.745) 

Makine, tesis ve cihazlar (145.705.745) (20.178.836) - 3.384.932 (162.499.649) 

Motorlu taşıtlar (4.400.550) (907.799) - 960.892 (4.347.457) 

Demirbaşlar (23.244.367) (6.409.216) - 20.434 (29.633.149) 

Özel maliyetler (614.400) (241.047) - - (855.447) 

Diğer maddi varlıklar (3.000.712) (132.538) - 14 (3.133.236) 
 

 (181.046.283) (29.257.203) - 4.366.272 (205.937.214) 
 

Net defter değeri 221.021.844    207.038.501 

 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, amortisman giderlerinin 9.334.080 TL’si satılan malın maliyetine, 

550.349 TL’si genel yönetim giderlerine. 19.341.343 TL’si satış ve pazarlama giderlerine, 31.431 TL 

araştırma ve geliştirme giderlerine yansıtılmıştır. 

 
 

NOT 9 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 1 Ocak 2018 İlaveler Transferler 31 Aralık 2018 
 

Maliyet: 

Haklar 1.343.614 - - 1.343.614 

Bilgisayar programları  1.831.420 336.846 1.790.306 3.958.572 
 

 3.175.034 336.846 1.790.306 5.302.186 
 

Birikmiş ifta payları: 

Bilgisayar programları (336.153) (252.894) - (589.047) 

Haklar (1.288.644) (28.383) - (1.317.027) 
 

 (1.624.797) (281.277) - (1.906.074) 
 

Net defter değeri 1.550.237   3.396.112 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, itfa paylarının 16.565 TL’si satılan malın maliyetine, 12.703 TL’si 

genel yönetim giderlerine, 250.981 TL’si satış ve pazarlama giderlerine ve 1.028 TL’si araştırma ve 
geliştirme giderlerine dahil edilmiştir.  
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NOT 9 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

 1 Ocak 2017 İlaveler Transferler 31 Aralık 2017 

 

Maliyet: 
Haklar 1.167.233 176.381 - 1.343.614 

Bilgisayar programları 1.149.411 191.251 490.758 1.831.420 

 

 2.316.644 367.632 490.758 3.175.034 

 

Birikmiş ifta payları: 
Bilgisayar programları (130.237) (205.916) - (336.153) 

Haklar (905.194) (383.450) - (1.288.644) 

 

 (1.035.431) (589.366) - (1.624.797) 

 

Net defter değeri 1.281.213   1.550.237 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, itfa paylarının 10.403 TL’si satılan malın maliyetine, 11.086 TL’si 

genel yönetim giderlerine, 567.244 TL’si satış ve pazarlama giderlerine ve 633 TL’si araştırma ve 

geliştirme giderlerine dahil edilmiştir. 

 

 

NOT 10 - FİNANSAL YATIRIMLAR 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Rawat Al Mazaq 6.459.837 6.459.837 

 

 6.459.837 6.459.837 

 

Grup’un Irak’ta kurmuş olduğu dondurma dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirket ile ilgili yatırımı 

içermektedir. 

 

 

NOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Kısa Vadeli Karşılıklar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Dava karşılıkları (1) 8.589.601 323.392 

Satış iade karşılığı (2) 3.564.310 818.819 

Kullanılmamış izin karşılığı (4) 1.672.637 1.362.278 

Ciro primi karşılıkları (5) 964.939 320.756 

Diğer - 11.810 

 

 14.791.487 2.837.055 
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NOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

 

(1) Dönem içerisindeki dava karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak 323.392 329.233 

 

Yıl içinde yapılan ödeme - (75.773) 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar (*) 8.266.209 69.932 

 

Dönem sonu - 31 Aralık 8.589.601 323.392 

 
(*) Bakiye işçi davalarından ve icra takibi masraflarından oluşmaktadır. 

 

(2) Dönem içerisindeki satış iade karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak 818.819 - 

 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar 2.745.491 818.819 

 

Dönem sonu - 31 Aralık 3.564.310 818.819 

 

(3) Dönem içerisindeki kullanılmamış izin karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak 1.362.278 1.522.422 

 

Yıl içerisindeki kullanımlar (524.902) (291.718) 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar 835.261 131.574 

 

Dönem sonu - 31 Aralık 1.672.637 1.362.278 

 

(4) Dönem içerisindeki ciro primi karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak 320.756 1.387.190 

 

Kullanılan (*) (320.756) (1.387.190) 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar 964.939 320.756 

 

Dönem sonu - 31 Aralık 964.939 320.756 

 
(*) Raporlama döneminden sonra faturası gelen kısmı ifade etmekte olup, müteakip dönemde distribütörlerin 

cari hesaplarından mahsup edilmektedir. 
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NOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

 

Alınan teminatlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Teminat mektupları 4.990.000 7.030.000 

 

 4.990.000 7.030.000 

 

Verilen teminatlar: 

 

Teminat mektupları (*) 163.223.423 131.263.135 

 

 163.223.423 131.263.135 

 
(*) Tutar Grup’un kredilerine istinaden finansman kuruluşlarına vermiş olduğu teminat mektuplarından 

oluşmaktadır. 

 

 

NOT 12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 5.407.124 4.199.289 

 

 5.407.124 4.199.289 

 

 

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır: 

 

Türk kanunlarına göre Grup en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için  

58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına 

kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş 

tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 5.434,42 TL (2017 4.732,48 TL) ile 

sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.  

 

Uzun vadeli borç karşılıkları içerisinde yer alan kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanlarının emekli 

olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin aktüeryal varsayımlar 

doğrultusunda tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır.  

 

Toplam uzun vadeli karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüeryal varsayımlar yapılmıştır: 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Yıllık iskonto oranı (%) 5,56 5,56 

Kıdeme hak kazanım olasılığına ilişkin kullanılan oran (%) 94,40 94,83 

 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 

artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 

oranı gösterir. Grup’un kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir düzenlendiği 

için, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 6.017,60 TL tavan tutarı (1 Ocak 2017: 5.001,76 TL) 

üzerinden hesaplanmaktadır.  



NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)  

 

36 

NOT 12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 

 

Dönem içerisindeki kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak 4.199.289 3.314.792 

 

Aktüeryal kayıp 3.395.188 1.452.243 

Hizmet maliyeti 993.419 1.100.761 

Faiz maliyeti 756.998 587.900 

Ödenen tazminatlar (3.937.770) (2.256.407) 

 

Dönem sonu - 31 Aralık 5.407.124 4.199.289 

 

 

NOT 13 - ERTELENMİŞ GELİRLER  

 

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Ertelenmiş gelirler (*) 1.877.532 5.632.595 

 

 1.877.532 5.632.595 

 

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Ertelenmiş gelirler (*) - 1.877.532 

 

 - 1.877.532 

 
(1) Grup 17 Nisan 2014 tarihinde yapmış olduğu satış ve geri kiralama sözleşmesine istinaden Albaraka Türk 

Katılım Bankası A.Ş.’ye konsolide mali tablolarda tarihi maliyetinin net defter değeri  

11.837.024 TL olan, Bursa’daki fabrika binasını ve arsasını 40.000.000 TL karşılığında satmış ve 

tekrardan finansal kiralama sözleşmesi yaparak kiralamıştır. Bu işlem neticesinde Grup 31 Aralık 2014 

tarihli konsolide mali tablolarına 28.162.976 TL gelir tahakkuku kaydetmiş ve gelir tahakkukunun  

17 Nisan 2014 - 31 Aralık 2014 dönemine düşen kısmı olan 3.755.063 TL’yi 31 Aralık 2014 tarihli 

konsolide mali tablolarda yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Sat-geri al 

sözleşmesi 4 Nisan 2019 tarihinde sona ereceği için gelir tahakkuklarının 2018 yılı ile ilgili olan 

1.877.532 TL tutarındaki kısmı kısa vadeli ertelenmiş gelirlerde muhasebeleştirilmiştir.  
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NOT 14 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Diğer dönen varlıklar: 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Katma değer vergisi alacakları (*) 16.242.673 19.723.568 

Verilen depozito ve teminatlar 4.745.959 2.356.540 

Turquality gelir tahakkuku (**) 1.061.814 1.187.805 

Diğer 1.673.362 606.301 

 

 23.723.808 23.874.214 

 

Diğer duran varlıklar: 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Katma değer vergisi alacakları (*) 19.219.081 24.906.344 

Diğer 7.398 7.399 

 

 19.226.479 24.913.743 

 
(*) KDV alacaklarının 2019 yılı içerisinde iadesi beklenen kısmı olan 16.242.673 TL tutarındaki kısa vadeli 

devreden KDV, diğer alacaklar ve dönen varlıklar altında, sonraki yıllarda iadesi beklenen 19.219.081 TL 

tutarındaki uzun vadeli devreden KDV ise diğer duran varlıklar altında gösterilmiştir. 

 

(**) Grup’un, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 

Ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 11’inci maddesinde yer alan Turquality Destek 

Programı kapsamına alınması uygun görülmüştür. Bu program kapsamına giren ve cari dönemde 

gerçekleşen giderler ağırlıklı olarak Natura Gıda ve Golf Gıda (“Grup şirketleri”) tarafından 

gerçekleştirilmekte olup, ilgili Turquality desteği, markanın sahibi olan Şirket tarafından yararlanılacak 

ve Grup şirketleri ile paylaşımı söz konusu olmayacaktır. Bu çerçevede, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 

Şirket Yönetimi tarafından ilgili destek tutarının elde edileceğine dair makul güvence oluştuğu tespit 

edilen destek kapsamındaki gider toplamının belirli bir yüzdesi olan 1.061.814 TL tutarı gelir tahakkuku 

olarak kaydedilmiştir (31 Aralık 2017: 1.187.805 TL). 

 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar: 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.752.833 3.470.484 

Personele borçlar 2.565.353 4.572.488 

Ödenecek vergi ve fonlar 2.512.445 1.238.166 

 

 17.830.631 9.281.138 
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NOT 15 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 

 

  31 Aralık 2018   31 Aralık 2017  

 (%) TL (%) TL 

 

Golf Muller (*) 51 13.515.040 51 13.515.040 

Gencerler 51 1.011.184 51 1.020.562 

 

  14.526.224  14.535.602 

 

(*) Konsolide finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla Golf Muller ile ilgili TFRS standartları uyarınca 

hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli finansal tabloları temin edilememiş ve bu nedenle Golf Muller  

31 Aralık 2012 tarihli kayıtlı değeri üzerinden taşınmaya devam etmiştir. Grup yönetimi, Suriye’de 

politik belirsizlik ve yaşanmakta olan iç savaşa rağmen, Golf Muller’in fabrika bölgesinde herhangi 

fiziksel bir hasarın olmadığını ve önemsiz tutarda ek bir yatırımla mevcut fabrikanın tekrar faaliyete 

geçebileceğini öngörmektedir. 

 

Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen müşterek yönetime tabi ortaklığı ile ilgili sonuçlarının, 

varlıklarının ve yükümlülüklerinin payları aşağıdaki gibidir; 

 

  Gencerler   Golf Muller  

 2018 2017 2018 2017 

 

Toplam varlıklar 2.144.203 3.224.279 (*) (*) 

Toplam yükümlülükler 451.645 1.516.889 (*) (*) 

Toplam gelirler 4.544.815 3.666.037 (*) (*) 

Net dönem karı (18.388) 328.597 (*) (*) 

Ortaklık payı (%) 51 51 51 51 

 

Yukarıda belirtilen birleştirilmiş tutarlar, özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iştirakin 

konsolidasyon amaçlı sınıflandırmalar ve düzeltme kayıtları sonrası kendi bireysel finansal 

tablolarında gösterildiği şekli ile bakiyelerini ifade etmektedir. 

 

 2018 2017 

 

Dönem başı - 1 Ocak 14.535.602 14.368.018 

 

Grup payına düşen kar/(zarar) (9.378) 167.584 

 

Dönem sonu - 31 Aralık 14.526.224 14.535.602 
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NOT 16 - ÖZKAYNAKLAR  

 

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı 

nominal bedeldeki 312.304.833 adet (2017: 68.500.000 adet) hisseden oluşmaktadır. 31 Aralık 2018 

itibarıyla ödenmemiş sermayesi 66.750.000 TL’dir (2017: Yoktur). Farklı hisse grupları ve 

hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. 

 

Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 

değerlerle aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2018   31 Aralık 2017  

Hissedarlar Pay oranı (%) Tutar Pay oranı (%) Tutar 

 

Ice Cream Investment B.V. (Not 1) 22,82 71.280.000 55,00 37.675.000 

MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş. 22,19 69.300.000 18,75 12.843.750 

Yıldız Holding A.Ş. 20,67 64.556.000 15,38 10.531.875 

Albaraka Portföy A.Ş 21,37 66.750.000 - - 

Ömer Hulusi Topbaş 8,88 27.720.000 7,50 5.137.500 

Ergün Akkaya 2,67 8.324.833 - - 

Zeki Ziya Sözen 1,4 4.374.000 3,37 2.311.875 

 

Toplam sermaye 100 312.304.833 100 68.500.000 

 

Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları (*)  794.150  794.150 

 

Toplam ödenmiş sermaye  313.098.983  69.294.150 

 
(*) Sermaye düzeltmesi farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre 

düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. 

 

Sermaye Yedekleri 

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla sermaye yedeklerinin detayları aşağıda belirtilmiştir: 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 

Sermaye yedekleri (*) - 61.100.000 

 
(*) Natura Gıda San. Tic. A.Ş.’nin 14 Nisan 2011 tarihinde hisselerinin %25’e tekabül eden kısmı Ice Cream 

Investment B.V. isimli firmaya 78.100.000 TL bedel karşılığında satılmıştır. Ortaklar satıştan elde etmiş 

oldukları nakdi, Şirket’e sermaye olarak koymuştur. Bu paranın 61.100.000 TL’si ödenmiş sermaye, 

61.100.000 TL’si ise sermaye yedeklerine sınıflanmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu bakiye 

sermayeye eklenmiştir. 

 

a) Birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni 

net karın %5’i olarak ayrılır. 

 

b) İkinci tertip yasal yedekler ödenmiş olan sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Bu 

yedekler zarar ziyanı dağıtım yoluyla yapmak için kullanılabilir. 

 

Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, yukarıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hükümler 

çerçevesinde dağıtılabilirler.  
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NOT 16 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla yasal kayıtlara göre geçmiş yıllar zararları aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 

Birikmiş zararlar (476.500.953) (409.394.484) 

Net dönem zararı (205.833.799) (67.106.469) 
 

 (682.334.752) (476.500.953) 

 

 

NOT 17 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

 2018 2017 
 

Yurt içi satışlar 727.514.546 613.312.446 

Yurt dışı satışlar 40.144.679 24.425.584 
 

Brüt satışlar 767.659.225 637.738.030 
 

Satış iskontoları (113.703.149) (90.306.105) 

Satıştan iadeler (29.271.359) (23.859.611) 
 

Satış gelirleri - net 624.684.717 523.572.314 
 

Satılan mamul maliyeti (362.697.510) (282.134.462) 

Satılan ticari mal maliyeti (9.437.550) (2.275.752) 
 

Satışların maliyeti (372.135.060) (284.410.214) 
 

Brüt kar 252.549.657 239.162.100 

 

 

NOT 18 -  PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

a) Pazarlama giderleri: 
 

 2018 2017 
 

Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri 128.824.401 116.549.445 

Personel giderleri 39.077.312 36.493.774 

Amortisman ve itfa payları 21.043.865 19.908.587 

Nakliye giderleri 17.745.277 17.470.321 

Kira giderleri 13.476.120 12.054.364 

Bakım onarım giderleri 4.036.589 3.607.707 

Enerji, yakıt ve su giderleri 3.997.777 3.452.681 

İhracat giderleri 2.748.841 1.042.433 

Belediye işgal giderleri (*) 2.268.174 3.112.111 

Diğer giderler 4.768.083 7.525.722 
 

 237.986.439 221.217.145 

 
(*) Şirket’in satış noktaları olan marketlerde yer alan buzdolaplarının dışarıda konumlandırılmasından dolayı 

belediyeler kanununa uygun olarak katlanılan ilan ve işgaliye bedelidir.  
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NOT 18 -  PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 

b) Genel yönetim giderleri: 

 

 2018 2017 

 

Personel giderleri 8.683.423 5.169.994 

Danışmanlık giderleri 2.488.572 1.496.360 

Kırtasiye giderleri 1.372.362 675.058 

Kira giderleri 1.293.458 867.737 

Vergi, resim ve harçlar 990.599 784.684 

Amortisman ve itfa payları  919.486 561.435 

Eğitim giderleri 634.700 396.510 

Enerji, yakıt ve su giderleri 513.585 161.138 

Temsil ağırlama giderleri 354.436 58.622 

Bakım onarım giderleri 116.723 54.728 

Diğer giderler 819.115 620.802 

 

 18.186.459 10.847.068 

 

 

NOT 19 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 

 2018 2017 

 

Hammadde kullanımı 249.362.838 232.549.245 

Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri 128.824.401 116.549.445 

Personel giderleri 86.751.563 80.039.498 

Mamul stoklarındaki değişim 39.153.312 (7.678.236) 

Amortisman ve itfa payı 30.320.008 29.846.569 

Enerji, yakıt ve su giderleri 22.873.358 18.905.926 

Nakliye giderleri 17.745.277 17.792.098 

Kira giderleri 15.745.341 13.855.855 

Bakım onarım giderleri 8.652.171 5.116.853 

Stok değer düşüklüğü 7.503.495 1.091.386 

Satılan ticari mallar maliyeti 5.750.098 1.141.832 

İhracat giderleri 2.748.841 1.042.433 

Yarı mamul stoklarındaki değişim 2.644.729 (788.513) 

Kırtasiye giderleri 2.372.362 1.491.849 

Sigorta giderleri 2.347.198 1.831.518 

Belediyelere ödenen işgaliyeler 2.268.174 3.112.111 

Ulaşım giderleri 2.086.085 991.296 

Diğer giderler 2.100.115 693.801 

 

 629.249.366 517.584.966 

  



NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)  

 

42 

NOT 20 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

Esas faaliyetler ile ilgili diğer gelirler: 2018 2017 

 

Kur farkı geliri 15.907.750 577.529 

Karşılık iptal gelirleri 2.057.086 165.634 

Sigorta tazminat gelirleri 972.546 49.065 

Hurda satışları 856.631 751.213 

Araç kira gelirleri 791.362 792.410 

Diğer 2.640.901 542.656 

 

 23.226.276 2.878.507 

 

Esas faaliyetler ile ilgili diğer giderler: 2018 2017 

 

Kur farkı gideri 11.648.561 5.965.363 

Dava karşılığı gideri 8.266.209 69.932 

Şüpheli ticari alacak karşılığı (Not 5) 4.963.258 2.194.009 

Vergi cezası gideri 2.258.694 - 

Terkin edilen KDV gideri 1.368.524 1.851.548 

Diğer - 1.569.647 

 

 28.505.246 11.650.499 

 

 

NOT 21 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 

 

 2018 2017 

 

Sat-geri al işleminden gelirler (*) 5.632.595 5.632.595 

 

 5.632.595 5.632.595 

 
(*) Tutar, Not 13’te anlatıldığı üzere, Grup’un Albaraka Türk Yatırım Bankası A.Ş. ile yapmış olduğu sat 

geri-al sözleşmesi uyarınca tahakkuk etmiş olan gelirin 2018 yılı ile ilgili olan kısmıdır. 

 

 

NOT 22 - FİNANSAL GELİRLER 

 

 2018 2017 

 

Faiz geliri 183.961 176.449 

 

 183.961 176.449 
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NOT 23 - FİNANSAL GİDERLER 

 

 2018 2017 

 

Banka kredileri kar payı ve faiz giderleri 49.380.765 38.943.750 

Kur farkı gideri 141.905.102 26.461.132 

Vadeli farkı gideri 19.967.647 13.703.310 

Banka komisyon gideri 1.918.256 2.686.345 

Diğer 504.712 587.900 

 

 213.676.482 82.382.437 

 

 

NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Müşterek Yönetime Tabi 

Ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak 

tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyon 

kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2018 yılı için %22’dir (2017: %20). Kurumlar vergisi oranı 

kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, 

vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve 

indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar 

dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan 

yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 

oranındaki stopaj hariç). 

 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de 

yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve 

kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı 

sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. 

 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %22 (2017: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi 

izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde 

ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış 

ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup 

edilebilir. 

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 

dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 

edilemez. 

 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü 

ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi 

incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit 

edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
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NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihinde sona eren yıllara ait vergi gideri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

 

 2018 2017 

 

Cari dönem vergi gideri - - 

Ertelenmiş vergi gideri - - 

 

Toplam vergi (gideri)/geliri - - 

 

2018 ve 2017 yılları gelir tablosundaki vergi geliri ile vergi öncesi karlar üzerinden cari vergi oranı 

kullanılarak hesaplanacak vergi gelirinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Vergi öncesi zarar (219.962.923) (79.190.453) 

 

%22 vergi oranı ile hesaplanan vergi 48.391.843 15.838.091 

 

Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan birikmiş 

   zararların etkisi (46.191.360) (13.816.203) 

Kanunen kabul edilmeyen giderler (2.198.607) (2.055.405) 

Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların etkisi (1.876) 33.517 

 

Vergi gideri - - 

 

Ertelenmiş vergiler 

 

Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin KGK 

tarafından yayımlanan TFRS’ler uyarınca düzenlenmiş ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı 

değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 

Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, TFRS’ler ve Vergi Kanunları’na göre değişik 

raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 

Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 

2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 

31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici 

farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici 

farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile 

hesaplanmıştır. Yeniden değerleme fonunda yer alan arsalar için kullanılan vergi oranı %11’dir  

(2017: %11).  
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NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 

Kullanılmamış mali zararlardan oluşan ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde yeterli mali kara 

sahip olunmasının kuvvetle muhtemel olması ile vergi faydasının sağlanacağı durumda kayıtlara 

yansıtılır. Grup 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 461.223.037 TL tutarındaki gelecekteki 

vergilendirilebilir karda kullanılabilecek mali zarara karşılık 111.198.707 TL tutarındaki ertelenmiş vergi 

alacağını kayıtlara yansıtmamıştır. Mali zararların kullanılabileceği son tarihler aşağıdaki gibidir. 
 

 2018 2017 
 

2018 - 8.625.762 

2019 112.792.202 112.792.202 

2020 79.513.479 79.513.479 

2021 68.270.548 68.270.548 

2022 55.631.642 55.631.642 

2023 145.015.166 - 
 

 461.223.037 324.833.633 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, toplam geçici farklar ile finansal tablolara yansıtılmayan 

ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıda özetlenmiştir: 
 

  Toplam geçici   Ertelenmiş vergi 

  farklar   varlıkları/(yükümlülükleri) 

 2018 2017 2018 2017 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları 
Geçmiş dönem mali zararları (461.223.037) (324.833.633) 101.469.068 68.985.355 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (7.503.495) (1.091.386) 1.650.769 240.105 

Sat-geri al gelir tahakkuku (1.877.532) (7.510.127) 413.057 1.652.228 

Faiz gider tahakkuku (13.841.558) (10.805.573) 3.045.143 2.377.226 

Kıdem tazminatı karşılığı (5.407.124) (4.199.289) 1.081.425 839.858 

Kullanılmamış izin karşılığı (1.672.637) (1.362.278) 367.980 299.701 

Dava karşılıkları (8.589.601) (323.392) 1.889.712 71.146 

İade ve ciro prim karşılıkları (3.564.310) (1.139.575) 784.640 250.707 

Ceza karşılıkları (2.258.694) - 496.913 - 
 

   111.198.707 74.716.326 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 15.960.070 12.533.344 (3.511.215) (2.506.669) 

Maddi duran varlık gerçeğe  

   uygun değer farkı 29.281.947 29.281.947 (6.442.028) (2.928.195) 

Devlet teşviklerinden elde edilen gelirler 3.935.336 1.436.761 (865.774) (316.087) 
 

   (10.819.017) (5.750.951) 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları - net   100.874.690 68.965.375 
 

Ertelenmiş vergi varlığı değer düşüklüğü (*)   (100.874.690) (68.965.375) 
 

(*) 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Grup, yakın geçmişteki finansal performansını da dikkate 

alarak, gelecek dönemlerde oluşabilecek vergilendirilebilir karlara ilişkin yeterli kanıt oluşmadığını 

değerlendirmiş ve bu değerlendirmeye dayanarak ihtiyatlılık ilkesi gereği ertelenen vergi 

varlığı/yükümlülüğü kaydetmemiştir.  
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

(i) İlişkili taraflar ile olan bakiyeler 

 

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (“BİM”) 526.618 155.517 

Şok Marketler Tic. A.Ş. (“Şok”) - 3.900.149 

Diğer 59.999 7.956 

 

 586.617 4.063.622 

 

İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Rawat al-mazaq (*) 4.748.704 3.404.670 

 

 4.748.704 3.404.670 

 
(*)  Grup’un 1 yıldan uzun vadede tahsil etmeyi öngördüğü alacak bakiyesidir. 

 

İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Golf Muller Company for Food (**) 23.105.857 15.596.750 

 

 23.105.857 15.596.750 

 

(*)   Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Golf Muller’e mamül üretimi için vermiş olduğu 

avanslardan uzun vadede stoklarına almaya planladığı kısmı ifade etmektedir. 

 

İlişkili taraflara ticari borçlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

 

Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Ak Gıda”) 5.567.852 1.280.031 

Yıldız Holding A.Ş. (“Yıldız Holding”) 3.956.836 3.027.528 

Mondi Tire Kutsan Kağıt Mukavva San. Tic. A.Ş. (“Mondi”) 3.076.794 273.279 

Gencerler Ötektik Kasa Sanayi Ticaret Limited Şirketi 1.282.906 1.974.198 

Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Önem Gıda”) 60.000 14.998.579 

Besler Gıda ve Kimya San. Tic. A.Ş. (“Besler Gıda”) - 82.222 

Diğer 340.932 490.289 

 

 14.285.320 22.126.126 

 

Grup; Yıldız Holding’den danışmanlık, bilgi işlem ve hukuk işlemleri başta olmak üzere çeşitli 

konularda hizmet alımı gerçekleştirmektedir. Grup; Ak Gıda, Besler, Önem Gıda’dan hammadde satın 

almaktadır. Ayrıca; Mondi’den ambalaj malzemesi, Gencerler’den soğuk araç kasaları almaktadır. 
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

İlişkili taraflara finansal borçlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Mehmet İman (Not 4) (*) 34.146.750 - 

BİM (Not 4) (**) - 25.000.000 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 418.777.645 - 

 

 452.924.395 25.000.000 

 
 (*)  Grup; Mehmet İman’dan Aralık 2018 içerisinde finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla 

34.146.750 TL tutarında borç almıştır. Alınmış olan borç ile ilgili olarak %19,50 oranında faiz 

uygulaması Mehmet İman tarafından Grup’a yansıtılmıştır. 

(**)  Grup; BİM’den Aralık 2017 içerisinde finansman amacıyla 25.000.000 TL tutarında avans almıştır. 

Alınmış olan avans ile ilgili olarak %12,68 oranında faiz uygulaması BİM tarafından Grup’a 

yansıtılmıştır. 

 

İlişkili taraflara finansal kiralama yükümlülükleri: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 62.025.280 - 

 

 62.025.280 - 

 

İlişkili taraflara diğer kısa vadeli borçlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Mustafa Latif Topbaş (*) 5.000.000 - 

Üs Holding A.Ş. (**) - 31.519.940 

Diğer 1.573.167 - 

 

  6.573.167 31.519.940 

 
(*)  Bakiye Mustafa Latif Topbaş’ın Grup’a vermiş olduğu borçlardan oluşmaktadır. Söz konusu borca ilişkin 

belirlenmiş olan bir faiz oranı ya da tanımlanmış bir vade bulunmamaktadır. 
 

(**)  Bakiye Orhan Özokur’un geçmiş yıllarda Grup’a vermiş olduğu borçlardan oluşmakta olup, 2015 yılı 

içerisinde borç, Üs Holding A.Ş.’ye transfer olmuştur. Söz konusu borca ilişkin belirlenmiş olan bir faiz 

oranı ya da tanımlanmış bir vade bulunmamaktadır. 

 

İlişkili taraflara diğer uzun vadeli borçlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş. - 45.000.000 

Yıldız Holding - 44.630.000 

Ömer Hulusi Topbaş - 18.000.000 

Ice Cream Investment B.V. - 8.324.833 

 

 - 115.954.833 

 

İlişkili taraflara olan borçlarla ilgili belirlenmiş bir faiz oranı ve vade olmamasını karşın, ortaklar 

alacaklarını kısa vadede Grup’tan talep etmeyeceklerini beyan ettiklerinden dolayı ilişkili taraflara 

diğer borçlar uzun vadeli borçlar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. 
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

(ii) İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler 

 

Mal satışları: 2018 2017 

 

BİM 202.611.549 137.151.417 

Şok 73.831.485 40.549.091 

Bizim Toplu Tüketim Paz. San. ve Tic. A.Ş. 2.581.623 2.159.376 

Diğer 2.437.265 - 
 
 281.461.922 179.859.884 

 

(ii) İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler (devamı) 

 

Hizmet satışları: 2018 2017 

 

Pasifik Tüketim Ürün Satış Ticaret A.Ş. 48.486 - 

Ak Gıda - 29.992 

Önem Gıda  - 10.020 

Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. - 3.900 

Diğer - 929 

 

 48.486 44.841 

 

Mal alımları: 2018 2017 

 

Ak Gıda 7.503.379 3.774.201 

Mondi 4.924.972 108.421 

Gencerler Ötektik Kasa San. Tic. Ltd. Şti 4.031.040 - 

Ülker Bisküvi 2.046.317 1.585.230 

Besler Gıda 402.417 6.590.934 

Önem Gıda 21.340 2.559.459 

Ülker Çikolata 31.992 - 

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. - 3.538.748 

 

 18.961.457 18.156.993 

 

Hizmet alımları: 2018 2017 

 

Sağlam İnşaat Taahhüt  Tic. Şti. 105.058 - 

Yıldız Holding 139.148 - 

Horizon Hızlı Tük. Ürün. Üret. Paz. Sat. Ve Tic. A.Ş. 4.414 - 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 819 2.821.737 

Ak Gıda - 993.929 

Bizim Servis - 153.907 

Duran-Doğan Basım ve Amb. San. A.Ş. - 29.898 

Diğer - 28.257 

 

 249.439 4.027.728 
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

Finansal giderler: 2018 2017 

 

Üs Holding 4.488.209 - 

Yıldız Holding 840.077 410.854 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 705.250 59.643 

BİM - 7.293.156 

 

 6.033.536 7.763.653 

 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 

 

Grup, üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür 

yardımcıları olarak belirlemiştir.  

 

Grup’un 2018 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 2018 2017 

 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 3.506.539 3.141.000 

  

 3.506.539 3.141.000 

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren yıllar içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan 

faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları, SSK işveren hisselerini ve yönetim 

kurulu huzur haklarını içermektedir. 

 

 

NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Finansal risk yönetimi 

 

Grup faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal 

risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine 

odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza 

indirgenmesini amaçlamıştır. 

 
Kredi riski 

 

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş 

alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.  
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NOT 26 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 

Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ilişkili taraflar dahil alacaklarının vadesinin 

üzerinden geçme süreleri dikkate alarak hazırlanan yaşlandırması aşağıdaki şekildedir: 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 1.490.593 1.135.097 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 5.475.098 2.250.800 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 2.561.385 3.443.590 

Vadesi üzerinden 12 ay ve üzeri geçmiş 491.152 47.464 

 

 10.018.228 6.876.951 

 

Teminat, vs ile güvence  

   altına alınmış kısmı 3.460.000 976.833 

 
  Ticari Alacaklar  
 Diğer İlişkili Diğer dönen Bankalardaki 
31 Aralık 2018 taraf taraf varlıklar mevduat 
 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
   azami kredi riski (A+B+C+D+E) 11.012.237 586.617 7.655.632 71.205.097 
- Azami riskin teminat, vs ile  
 güvence altına alınmış kısmı  5.060.000 - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne  
 uğramamış finansal varlıkların  994.009 283.757 7.655.632 71.205.097 
 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  10.018.228 302.860 - -    
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  3.460.000 - - -   
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
 net defter değerleri      
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 11.941.358 - - -    
- Değer düşüklüğü (-) (11.941.358) - - -   
- Net değerin teminat, vs ile güvence 
 altına alınmış kısmı - - - -     
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - -     
- Değer düşüklüğü (-) - - - -     
- Net değerin teminat, vs ile güvence 
 altına alınmış kısmı  - - - -     
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - -    
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NOT 26 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
  Ticari Alacaklar  
 Diğer İlişkili Diğer dönen Bankalardaki 
31 Aralık 2017 taraf taraf varlıklar mevduat 
 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
   azami kredi riski (A+B+C+D+E) 9.513.679 7.468.292 4.150.646 2.159.613 
- Azami riskin teminat, vs ile 
 güvence altına alınmış kısmı  2.200.666 - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
 uğramamış finansal varlıkların  
 net defter değeri  5.159.494 3.796.207 4.150.646 2.159.613 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 

aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer  
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal  
varlıkların defter değeri 1.149.319 - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
 uğramamış varlıkların net defter değeri  3.204.866 3.672.085 - - 
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  976.833 - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
 net defter değerleri      
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 8.464.100 - - - 
- Değer düşüklüğü (-) (8.464.100) - - - 
- Net değerin teminat, vs ile güvence 
 altına alınmış kısmı - - - - 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 
- Değer düşüklüğü (-) - - - - 
- Net değerin teminat, vs ile güvence 
 altına alınmış kısmı  - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - 

 

Likidite riski  

 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi 

işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade 

eder. 

 

Grup yönetimi, likidite riskini belirlemek amacı ile aylık nakit planları yapmaktadır. Grup, faaliyet 

nakdi yeterliliğini, faaliyet nakdinin faiz ödeme gücü, faaliyet karının faiz ödeme gücü, faaliyet nakit 

yaratma düzeyi alt başlıklarında aylık olarak analiz etmekte derecelendirmekte ve gerekli tedbirleri 

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

 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi 

aşağıdaki gibidir: 

 
  Sözleşme 

 Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 

31 Aralık 2018 değeri nakit akışı kısa arası arası uzun 

 

Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler: 

 

Kısa vadeli borçlanmalar 206.560.220 212.229.525 152.811.987 59.417.538 - - 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 165.625.439 165.625.439 - 165.625.439 - - 

İlişkili taraflara ticari borçlar 14.285.320 14.285.320 - 14.285.320 - - 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 17.830.631 17.830.631 17.830.631 - - - 

 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 404.301.610 409.970.915 170.642.618 239.328.297 - - 

 

Uzun vadeli borçlanmalar 412.551.459 424.538.704 - - 424.538.704 - 

 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 412.551.459 424.538.704 - - 424.538.704 - 

 

Toplam yükümlülükler 816.853.069 834.509.619 170.642.618 239.328.297 424.538.704 - 

 

  Sözleşme 

 Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 

31 Aralık 2017 değeri nakit akışı kısa arası arası uzun 

 

Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler: 

 

Kısa vadeli borçlanmalar 222.984.700 233.038.733 95.109.029 137.929.704 - - 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 132.723.543 132.723.543 - 132.723.543 - - 

İlişkili taraflara ticari borçlar 22.126.126 22.126.126 - 22.126.126 - - 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 9.281.138 9.281.138 9.281.138 - - - 

 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 387.115.507 397.169.540 104.390.167 292.779.373 - - 

 

Uzun vadeli borçlanmalar 240.767.841 255.019.893 - - 255.019.893 - 

 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 240.767.841 255.019.893 - - 255.019.893 - 

 

Toplam yükümlülükler 627.883.348 652.189.433 104.390.167 292.779.373 255.019.893 - 
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NOT 26 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 

Faiz oranı riski 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde bilanço kalemlerine ilişkin ortalama etkin yıllık kar payı ve faiz 

oranları (%) aşağıdaki gibidir: 
 

   31 Aralık 2018   31 Aralık 2017  

 ABD   ABD 

 Doları Avro TL Doları Avro TL 
 

Kısa vadeli yükümlülükler 

Banka kredileri 4,80 5,40 16,80 4,50 1,50 15,69 

İlişkili taraflara finansal borçlar - - 19,50 - - 7,26 

Finansal kiralamalar 4,58 5,50 - 4,58 5,03 - 
 

Uzun vadeli finansal borçların 

   kısa vadeli kısımları 

Banka kredileri 4,80 5,40 16,80 4,80 - - 
 

Uzun vadeli yükümlülükler 

Banka kredileri 4,80 5,40 16,80 4,8 - - 

Finansal kiralamalar 4,58 5,50 - 4,58 5,03 - 
 

Grup’un kar payı ve faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 

 2018 2017 

Sabit faizli finansal araçlar  

Banka kredileri 522.939.649 385.761.660 

İlişkili taraflara finansal borçlar 34.146.750 25.000.000 
 

Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, değişken faizli kredisi yoktur (2017: Yoktur). 
 

Döviz kuru riski  
 

Grup, ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden finansal borçları sebebiyle yabancı para cinsinden borçlu 

bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan yabancı para kuru riskine 

maruz kalmaktadır. Söz konusu yabancı para kuru riski, yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile 

takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 

  31 Aralık 2018  

  Orijinal Bakiyeler  

 Toplam ABD  

 TL karşılığı Doları  Avro 
 

Yabancı Para Varlıklar: 
 

Nakit ve nakit benzerleri 364.043 - 60.392 
 

Dönen varlıklar 364.043 - 60.392 
 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 4.748.704 902.641 - 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 3.157.718 600.224 - 

Diğer alacaklar 54.252 - 9.000 
 

Toplam varlıklar 8.324.717  1.502.865   69.392   
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NOT 26 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 

  31 Aralık 2018  

  Orijinal Bakiyeler  

 Toplam ABD  

 TL karşılığı Doları  Avro 

 

Yabancı Para Yükümlülükler 

 

Kısa vadeli borçlanmalar (132.145.786) (18.548.756) (5.733.682) 

Ticari borçlar  (23.387.913)  (944.997)  (3.055.139) 

 

Kısa vadeli yükümlülükler (155.533.699)  (19.493.753)  (8.788.821)  

 

Uzun borçlanmalar (361.489.042) (62.844.155) (5.121.471) 

 

Uzun vadeli yükümlülükler (361.489.042) (62.844.155) (5.121.471) 

 

Toplam yükümlülükler (517.022.741)  (82.337.908)  (13.910.292)   

 

Net bilanço yabancı para yükümlülük  

   pozisyonu (508.698.024)  (80.835.043) (13.840.900)  

 

  31 Aralık 2017  

  Orijinal Bakiyeler  

 Toplam ABD  

 TL karşılığı Doları  Avro 

 

Yabancı Para Varlıklar: 

 

Nakit ve nakit benzerleri 32.476 2.605 5.016 

 

Dönen varlıklar 32.476 2.605 5.016 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 3.404.670 902.641 - 

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 15.596.750 4.134.985 - 

 

Toplam varlıklar 19.033.896 5.040.231 5.016 
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NOT 26 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 

  31 Aralık 2017  

  Orijinal Bakiyeler  

 Toplam ABD  

 TL karşılığı Doları  Avro 

 

Yabancı Para Yükümlülükler 

 

Kısa vadeli borçlanmalar (120.260.086) (28.125.531) (3.138.832) 

Ticari borçlar  (2.936.469) (246.946) (444.029) 

 

Kısa vadeli yükümlülükler (123.196.555) (28.372.477) (3.582.861) 

 

Uzun borçlanmalar (240.719.172) (63.548.021) (226.418) 

 

Uzun vadeli yükümlülükler (240.719.172) (63.548.021) (226.418) 

 

Toplam yükümlülükler (363.915.727) (91.920.498) (3.809.279) 

 

Net bilanço yabancı para yükümlülük pozisyonu(344.881.831) (86.880.267) (3.804.263) 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tablosu aşağıda gösterilmiştir: 
 

31 Aralık 2018 
  Kar/Zarar   Özkaynaklar  

 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

 

ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde 

   ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (42.521.773) 42.521.773 (42.521.773) 42.521.773 

ABD Doları Net Etki (42.521.773) 42.521.773 (42.521.773) 42.521.773 

 

Avro kurunun %10 değişmesi halinde 

   Avro net varlık/yükümlülüğü (8.348.720) 8.348.720 (8.348.720) 8.348.720 

Avro Net Etki (8.348.720) 8.348.720 (8.348.720) 8.348.720 

 

31 Aralık 2017 
  Kar/Zarar   Özkaynaklar  

 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

 

ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde 

   ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (32.770.368) 32.770.368 (32.770.368) 32.770.368 

ABD Doları Net Etki (32.770.368) 32.770.368 (32.770.368) 32.770.368 

 

Avro kurunun %10 değişmesi halinde 

   Avro net varlık/yükümlülüğü (1.717.815) 1.717.815 (1.717.815) 1.717.815 

Avro Net Etki (1.717.815) 1.717.815 (1.717.815) 1.717.815 
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NOT 26 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 

Sermaye risk yönetimi 
 

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 

sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyette 

bulunabilirliğinin devamını korumaktır. 
 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutarını 

belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
 

Grup sermaye risk yönetimini, genel mali durum, kısa vadeli bilanço likiditesi ve net finansal borç 

düzeyi alt başlıklarında aylık takip ederek finansal risk analizi yapmaktadır. 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla net yükümlülük/(özkaynaklar+net yükümlülük) oranı 

aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
 

Toplam yükümlülükler 845.534.187 793.324.729 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri değerler (71.240.390) (2.292.804) 
 

Net yükümlülük 774.293.797 791.031.925 

Özkaynaklar (383.143.437) (342.490.159) 
 

Yatırılan sermaye ve sermaye benzerleri 313.098.983 130.394.150 
 

Net yükümlülük/(özkaynaklar+net yükümlülük) (%) 197,95 176,36 

 

 

NOT 27 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Grup’un hissedarlarından Albaraka Portföy A.Ş., Yıldız Holding ve Ömer Hulusi Topbaş’ın elinde 

bulundurduğu hisseleri devralmış ve ilave olarak 19 Nisan 2019’da 85.000.000 TL sermaye artışında 

bulunmuştur.  

 

Hisse değişimi sonucunda raporlama döneminden sonra oluşan hisse oranları aşağıdaki gibidir: 

 

Hissedarlar Sermaye oranı 

Albaraka Portföy A.Ş %78 

Ice Cream Investment BV. %19 

Ergün Akkaya %2 

Zeki Ziya Sözen %1 
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