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30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 

NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
a)  Genel Bilgi 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 07.01.1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 
Şirket hisselerinin belli bir bölümü (%33,28) Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. Şirketin kayıtlı adresi: ‘Kısıklı 
Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul’dur.  
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye çapında yazılım, pazarlama, satış, 
danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.   
 
Şirketin adresi, ticaret sicil kaydı ile vergi dairesi, vergi numarası ve iletişim araçları aşağıda açıklanmıştır. 
 

Merkez Adresi: Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade / İstanbul 
Ticaret Sicil Numarası: 209892 
Vergi Dairesi: Üsküdar Vergi Dairesi 
Vergi Numarası: 6090006829 
Telefon - Faks: 0216 522 00 00– Faks: 0216 474 10 92 
İnternet Adresi: http://www.link.com.tr/  

 

30 Eylül 2021 tarihi itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı 49’dir. (31 Aralık 2020: 45) 
 

b) Sermaye Yapısı 
 

Şirket’in sermayesi 11.000.000 TL’dir. Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerde 137.280.750 A grubu hisse, 
214.532.000 B grubu hisse, 748.187.250 C grubu hisse olmak üzere toplam 1.100.000.000 adet hamiline yazılı paya 
bölünmüştür. (31 Aralık 2020: Şirket’in sermayesi 5.500.000 arttırılarak 11.000.000 TL olmuştur. Arttırılan 5.500.000 TL’nin 
tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerde 137.280.750 A grubu hisse, 
214.532.000 B grubu hisse, 748.187.250 C grubu hisse olmak üzere toplam 1.100.000.000 adet hamiline yazılı paya 
bölünmüştür.) 
 

 Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır. 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı TL 
          
Murat Kasaroğlu 45,04% 4.954.347 45,04% 4.954.347 
Hayguyi Antikacıoğlu 18,31% 2.013.711 18,31% 2.013.711 
Halka Arz 33,28% 3.661.150 33,28% 3.661.150 
Diğer 3,37% 370.792 3,37% 370.792 
          
Toplam 100% 11.000.000 100% 11.000.000      
Sermaye düzeltme farkları  --  -- 
          
Toplam   11.000.000    11.000.000  
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NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 
 
b) Sermaye Yapısı (Devamı)  
 
Bilanço tarihi itibariyle oy dağılım tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 

Hissedarlar Oy oranı Oy oranı 
      
Murat Kasaroğlu 64,57% 64,57% 
Hayguyi Antikacıoğlu 22,53% 22,53% 
Halka arz 8,58% 8,58% 
Diğer 4,32% 4,32% 
      

Toplam 100% 100% 
 
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1)       Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun 
olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve 
yorumları (“TFRS”) esas alınmıştır. Ayrıca KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan TMS taksonomisine uygun 
olarak sunulmuştur. 
 
Finansal Tabloların onaylanması :  
 
Şirket 30 Eylül 2021 tarihli ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait  finansal tablolar 27 Ekim 2021 tarihinde Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel kurul, finansal tabloların yayımı sonrasında, finansal tabloları değiştirme gücüne 
sahiptir. 
 
2.1.2)     Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 
 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin cari dönem finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk  sağlanması açısından 
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 
 
2.1.3)   İşletmenin sürekliliği varsayımı 
 
Finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve 
yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 
  



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1.4) Fonksiyonel ve raporlama para birimi 
 
Şirketin fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası’dır (“TL”). Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan 
döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan 
döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan bu kur 
farkı geliri veya gideri kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
2.2)     Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler  
 

30 Eylül 2021 tarihi  itibarıyla  sona  eren  hesap  dönemine  ait  konsolide  finansal  tabloların hazırlanmasında esas alınan 
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021  tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve 
TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı  olarak  uygulanmıştır.  Bu  standartların  ve  yorumların  
Grup’un  mali  durumu  ve  performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.   

• 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 

- Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler 
- IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler için 

kolaylaştırıcı uygulama- Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar  
- TFRS 16 Değişiklikleri -  Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan  İmtiyazlardaki Değişiklik  

Söz  konusu  değişiklikliğin  Şirket’in  finansal  durumu  veya  performansı  üzerinde  önemli  bir  etkisi olmamıştır. 
 

• Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar   
 
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz  yürürlüğe  
girmemiş  ve  Grup  tarafından  erken  uygulanmaya  başlanmamış  yeni  standartlar, yorumlar  ve  değişiklikler  aşağıdaki  
gibidir.  Grup  aksi  belirtilmedikçe  yeni  standart  ve  yorumların yürürlüğe  girmesinden  sonra  konsolide  finansal  tablolarını  
ve  dipnotlarını  etkileyecek  gerekli değişiklikleri yapacaktır.   

 
- TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 

Katkıları  
-  TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik  
-  TMS 16 Değişiklikleri – Kullanım amacına uygun hale getirme  
- TMS 37 Değişiklikleri – Ekonomik açıdan dezavantjlı sözleşmeler – Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri  
-  TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı  
-  TMS 1 Değişiklikleri – Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması  

 
Söz  konusu  değişikliklerin  Grup’un  finansal  durumu  ve  performansı  üzerindeki  etkileri değerlendirilmektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2)    Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler (Devamı) 

 
• Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi  

 
KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, aşağıda belirtilen 
değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:  
 

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

 
- TFRS 9 Finansal Araçlar-  Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10 testinde  dikkate  alınan  

ücretler:  Değişiklik,  bir  işletmenin  yeni  veya  değiştirilmiş  finansal yükümlülük  şartlarının,  orijinal  finansal  
yükümlülük  şartlarından  önemli  ölçüde  farklı  olup olmadığını  değerlendirirken  dikkate  aldığı  ücretleri  açıklığa  
kavuşturmaktadır.  Bu  ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu 
ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.  

 
- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik ile, TMS 41 

paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun  değerinin  belirlenmesinde  
vergilemeler  için  yapılan  nakit  akışlarının  dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır.  

  
Yapılan  iyileştirmelerin  tamamı,  1  Ocak  2022  ve  sonrasında  başlayan  yıllık  hesap  dönemleri  için uygulanacaktır. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
  
Söz  konusu  iyileştirmelerin Şirket’in  finansal  durumu  ve  performansı  üzerindeki  etkileri değerlendirilmektedir.  
 

• Uluslararası  Muhasebe  Standartları  Kurumu  (UMSK)  tarafından  yayınlanmış  fakat  KGK tarafından 
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar   

 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış 
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz 
KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır. Bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup 
konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten 
sonra yapacaktır.  
 

- UMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı  
- UMS 1 ve UFRS Uygulama Bildirimi 2 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Sunumu  
- TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin Ertelenmiş Vergi  

   
Genel anlamda Şirket, finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek 
dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 30 
Eylül 2021 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 
2020 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır. Tespit edilen 
önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 

2.4)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 
Nakit ve nakit benzerleri 

 
Nakit ve nakit benzerleri, işletmedeki nakit, finansal kuruluşlarda tutulan vadesiz mevduat, orijinal vadeleri üç ay veya üç 
aydan kısa tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen diğer kısa vadeli yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski 
önemsiz olan yatırımları ve bankalar nezdindeki cari hesapları kapsar. 
 
Ticari alacaklar 
 
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların 
izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş değerinden muhasebeleştirilirler. Belirlenmiş 
faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, fatura 
tutarından gösterilmiştir. Finansal tablolarda itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ve önemli bir finansman 
bileşeni içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacakların değer düşüklüğü hesaplamaları kapsamında “basitleştirilmiş 
yaklaşımı” uygulanmaktadır. Söz konusu yaklaşım ile, ticari alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı 
durumlarda (gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar karşılıkları “ömür boyu 
beklenen kredi zararlarına” eşit bir tutardan ölçülmektedir. Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne 
uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü 
karşılığından düşülerek esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir. Ticari işlemlere ilişkin vade farkı gelirleri/giderleri ile 
kur farkı kar/zararları, kar veya zarar tablosunda “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler” hesabı içerisinde 
muhasebeleştirilirler. 
 
Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, Şirketin olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması zorunlu ödemeleri 
ifade etmektedir. Eğer ticari borçların ödenmesi için beklenen süre 1 yıl ya da daha kısa ise (ya da daha uzunsa ancak 
işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ise), bu borçlar kısa vadeli borçlar olarak sınıflandırılırlar. Aksi halde, uzun vadeli 
borçlar olarak sınıflandırılırlar. 
 
Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle kaydedilirler ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto 
edilmiş değerinden değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak muhasebeleştirilirler. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı olmak üzere sermaye iradı elde etmek amacıyla elde 
tutulan gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Başlangıç 
muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, raporlama dönemi tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan 
gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden 
kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilirler. 

 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik 
yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda finansal durum tablosu dışında bırakılırlar. Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya 
zarar tablosuna dahil edilir. 
 
Maddi Duran Varlıklar 

Maddi duran varlıklar maliyet değerleri üzerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü karşılığı düşülerek 
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar ve varsa 
değer düşüklüğü karşılıkları ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, kar veya zarar tablosuna dahil 
edilmektedir. 

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi duran varlığı 
kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra 
oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran 
varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. 

Amortismana tabi varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre 
amortismana tabi tutulmaktadır. Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı 
olarak metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına 
bakılmaktadır. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: (Not 14) 
    Ekonomik Ömrü 
Taşıtlar   4-5 - yıl 
Demirbaşlar   3-10 - yıl 
Özel maliyetler  4-5 - yıl 

Varlığın değerinin düştüğüne dair bir belirti oluşursa ilgili varlığın net gerçekleşebilir değeri yeniden tahmin edilir, değer 
düşüklüğü karşılığı finansal tablolara yansıtılır. 

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 akımlarının raporlama 
dönemi tarihi itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir. Maddi duran varlıkların satışı 
dolayısıyla oluşan kar ve zararlar yatırım faaliyetlerden gelirler ve giderler hesaplarına dahil edilirler. 
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Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Şirket bünyesinde yaratılan, üretimi planlanan 
yeni araçların geliştirilmesine yönelik katlanılan harcamalar hariç, maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilemez ve yapılan 
harcamalar oluştukları dönem içerisinde giderleştirilirler. Maddi olmayan duran varlıklar tahmini kullanım ömürleri 
doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Aktifleştirilen geliştirme giderleri, ürünün ticari üretiminin 
başlamasını müteakip tahmini kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Maddi olmayan 
duran varlıklar; taşıdıkları değerler, koşullardaki değişikliklerin ve olayların taşınan değerin düşebileceğine dair belirti 
oluşturmaları durumunda gözden geçirilir ve gerekli karşılık ayrılır. 
 
Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Şirket, tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü 
olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta 
olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer 
ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım 
veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer 
düşüklüğü zararları kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

 
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki 
yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter değerini (amortismana tabi 
tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

 
Araştırma ve geliştirme harcamaları 

 
Araştırma giderleri gerçekleştiği tarihte giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki gerçekleşebilir 
değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama, ilgili olduğu projenin 
gelecekteki beklenen satışlarının dönemi üzerinden amortismana tabi tutulur. Şirket, araştırma giderlerini oluştukları 
dönemde gelir tablosu ile direkt ilişkilendirmektedir. Dönemde aktifleştirilen geliştirme gideri toplamı ise 3.275.341 TL’dir. 
(31.12.2020: 2.776.125 TL.) 
  



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Devlet Teşvik ve Yardımları  
 
Hükümet teşvikleri, Şirket’in bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirdiği ve bu teşvikin alınacağı ile ilgili makul bir sebep 
oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler karşılamaları beklenen maliyetlerle eşleşecek şekilde ilgili dönemde 
gelir olarak muhasebeleştirilir. Hükümetin sağladığı teşviklerden elde edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak 
muhasebeleştirilir. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetine ilişkin Şirket nezdinde yapılan 
denetimleri kapsamında Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında faydalanılan 
teşvik ve muafiyetlerin 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına ilişkin karar alınmış ve 18.03.2021 tarihli 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Ar-Ge Merkezi belgesi kapsamında Şirketten beklenen koşulların sağlanamayacağı 
anlaşıldığından 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesinin iptali talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunulmasına 
ve Şirket bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir teknoparkta devam edilmesi amacıyla 
gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal başvurusu kabul edilmiştir. 
  

Kiralama İşlemleri 
 

Finansal Kiralama: Finansal Kiralama işlemi bulunmamaktadır. 

Operasyonel Kiralama (Kiracı olarak şirket): Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri 
operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca 
gider olarak kayıtlara alınmaktadır.   
 
Şirket ile Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. arasında 15.06.2011 tarihinde imzalanan kira 
sözleşmesine göre, idari merkez olarak kullanılan bina için yıllık 630.000 TL (Her yıl için ÜFE ortalaması baz alınarak kira 
artışı)  kira ödenecektir. Ayrıca Şirket’in pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ankara’da büro olarak 
kullanmak üzere kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi bulunmaktadır. Şirket’in 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle gerçekleşen kira gideri 
533.300 TL’dir. Bu tutarın tamamı faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.  (31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 
gerçekleşen kira gideri 649.744 TL olup bu tutarın 177.366 TL’si geliştirme harcamaları içerisinde 472.378 TL’si faaliyet 
giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.) 
  
Operasyonel Kiralama (Kiralayan olarak şirket): Operasyonel kiralama işleminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama 
süresi boyunca normal yöntemle gelir olarak kayıtlara alınmaktadır. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde etmek için 
yapılan direkt maliyetler yapıldıkları dönemin gelir tablosunda gider olarak kayıtlara alınmaktadırlar. 
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Hasılatın kaydedilmesi 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretim, ticaret ve muhasebe işlemlerinin entegre 
olarak bilgisayar ortamında gerçekleşmesini sağlayan özel ve paket programlar üreterek gelir yaratmaktadır. Gelirler paket 
program satış gelirleri, lisans yenileme anlaşması satış gelirleri, özel yazılım geliştirme proje gelirleri v.b. gelirlerden 
oluşmaktadır. Gelirler, transferi konusunda söz verilen mal ve/veya hizmetleri yansıtacak şekilde, bu mal ve hizmetler 
karşılığında hak edilmesi beklenen tutar olarak gösterilmektedir. Bu amaçla TFRS 15 hükümleri çerçevesinde 
hasılatın  kayda alınmasında 5 adımlık bir süreç uygulanmaktadır. 

• Müşteriyle yapılan sözleşmelerin tanımlanması 
• Sözleşmedeki ayrı performans kriterleri ve yükümlülüklerin belirlenmesi 
• Sözleşme bedelinin tespit edilmesi 
• Satış Bedelinin Yükümlülüklere Dağıtılması 
• Sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikçe hasılatın kaydedilmesi 

 
Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel, gelecekte oluşacak nakit 
akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına göre 
mali tablolara yansıtılır.Satışların vadesinin 1 yılın altında olması dikkate alınarak satışların içerisinde önemli bir faiz bileşeni 
içermediği kabul edilerek satışlar fatura bedeli üzerinden mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
Bazı önemli gelir grupları itibariyle ilave açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
 
Paket Program Satışları (Lisans Satışları) 
 
Paket program satışlarında müşteriler bir kereye mahsus olmak üzere lisanslama bedeli ödemekte ve buna karşılık sadece 
mevcut sürüm ve versiyonu süresiz olarak kullanma hakkı satın almaktadırlar. Şirket’in paket program satışını takiben 
herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu gelirler satış anında gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Paket Program Satışları  (Lisans Devri Olmayan Kiralama Modeli) 
 
Müşterilere lisans haklarının devir edilmediği ve paket programının sınırlı bir süre için kullanma hakkının verildiği satış 
modelidir. Satış gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faturalamanın peşin yapıldığı durumlarda sonraki 
aylara isabet eden kısım ayrıştırılarak bilançonun pasifinde ertelenmiş gelirler olarak muhasebeleştirilmektedir. 
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Paket Program Satışları  (Opsiyonel olarak Müşteriye Lisans Devir Alma Hakkı Verilen Model) 
 
Bu modelde müşteriye belirli süre ile kullanım hakkı devri ile birlikte yıllık yenilemelerle kullanım süresinin 3-5 yıl gibi 
önceden belirilenmiş süreleri aşması halinde müşteriye güncel lisans bedelinden düşük tutarla lisansı alma hakkı 
verilmektedir. Bu satış modeli önceki yıllarda kullanılmış olup hali hazırda bu modelde satış yapılmamakla birikte önceki 
yılda düzenlenen sözleşmeler ile ilgili olarak cari dönemde lisans kullandırımları devam etmektedir. Gelecek yıllarda 
kullanılması muhtemel düşük bedelli satınalma opsiyonunun şirketin faaliyet konusu itibariyle şirketten ilave bir kaynak çıkışı 
yaratmayacak olması sebebiyle Şirket açısından gerçek bir yükümlülük mahiyeti taşımayan bu opsiyon için mali tablolarda 
bir karşılık yansıtılmadığı gibi olası lisans satışları gelir tahakkuku da  hesaplanmamaktadır. 
 

Lisans Yenileme Anlaşması Satışları (LYA) 
 
Lisans Yenileme Anlaşmaları (LYA) genel olarak  olarak Lisans satışları ile aynı esaslara göre muhasebeleştirilmekte olup 
LYA kapsamındaki satışlar satış anında gelir tablosuna alınmaktadır. Aynı ürün  ana yazılım ilk satışında lisans ile birlikte 
ücretsiz verme uygulaması da yapılmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu satış işlemlerinde müşteriden tahsil edilen bedelin 
tamamını ana yazılım ürününe tahsis etmektedir ve bu ürünün ücretsiz verildiği kabul edilmektedir. LYA bir yıl içindeki tüm 
yasal değişikliklere karşı koruyan ve aynı zamanda yıl içinde ürünlere artı değer katacak yeni özelliklerin sunulduğu tüm 
ücretli sürüm değişimlerine ücretsiz sahip olunmasını sağlayan bir satış modelidir. Yenilenen sürümler nedeniyle müşterilere 
verilen kurulum, eğitim v.b. hizmetler genellikle çözüm ortağı bayiler tarafından verilmekte olup bu gelirler bu çözüm ortakları 
bünyesinde oluşmaktadır. Şirket yönetimi gerek ürün satışı ile birlikte ilk yıl ücretsiz verilen bu yenileme hakkının gerekse 
Lisans Yenileme Anlaşması kapsamındaki satışlar nedeniyle verilen ücretsiz yenileme hakkının Şirketin fiilen katlandığı 
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri dışında  Şirketten ilave bir kaynak çıkışına sebep olmayacağını öngörmektedir.  
 
Satış Sonrası Destek Gelirleri 
 
Satış destek hizmetleri ağırlıklı olarak çözüm ortağı olan bayiler tarafından verilmekte ve bu gelirler bu çözüm ortakları 
bünyesinde oluşmaktadır. Şirket tarafından verilenler satış destek hizmetleri ağırlıklı olarak verilen hizmet saati üzerinden 
tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir.  
 
Özel Proje Gelirleri 
 
Özel yazılım geliştirme proje gelirleri bilanço tarihi itibarıyla sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi esas alınarak 
gelir olarak finansal tablolara alınır. 

 
Kontör Satışları 
 
E – fatura, e - arşiv, e - saklama hizmetleri , e-irsaliye gibi e - uygulamalar kapsamında entegratör firmalardan alınan 
kontörler müşterilere satılmaktadır. Satış anında satılan kısım direkt olarak gelir tablosuna yansıtılmakta olup bu satışlarla 
ilgili olarak şirketin devam eden bir yükümlülüğü yoktur. Entegratörden alınan ancak müşterilere satılmayan tutarlar mali 
tablolarda stoklar hesap grubunda takip edilmektedir. 
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Faiz geliri  
 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini 
söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Ticari 
işlemlere ilişkin faiz gelir ve kur farkı gelirleri, esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak muhasebeleştirilmektedir.  
 
Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi 
 
Dönem vergi gideri cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Dönem vergisi ve ertelenmiş vergi gelir 
veya gider olarak, verginin doğrudan özkaynak veya diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili 
olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Bu durumda ise, vergi sırasıyla diğer kapsamlı gelirler veya 
özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

 
Cari dönem vergi gideri, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi 
kesine yakın olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır. Şirket, yürürlükte olan vergi kanununun yoruma açık olması 
durumunda periyodik olarak vergi beyanını değerlendirir ve gerekli görülen durumlarda vergi otoritelerine ödenecek borçlar 
için provizyon ayrılır. 
 
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi 
değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya 
bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği 
veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 
şartıyla hesaplanmaktadır. 

 
Şirket, vergilendirilebilir geçici farkların kapatılma zamanını kontrol edebilmesi ve geçici farklılığın öngörülebilir bir sürede 
kapatılmasının muhtemel olmaması durumu haricinde bağlı ortaklıkları ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için 
ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplar. 

 
Şirket, ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borcunu ancak ve ancak yasal olarak dönem vergi varlıklarını dönem 
vergi borçlarına mahsup etme hakkının olması ve aynı vergi mükellefi veya ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğünü net 
gösterme niyeti olan farklı mükelleflerin ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun yukarıda belirtilen yasal 
düzenlemeyi yapan vergi idaresi ile aynı olması durumunda mahsup eder. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Kıdem tazminatı karşılığı 

 
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle 
işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

 
Şirket, ilişikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Şirketin personel 
hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz 
alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. 

 
Gelir tablosuna çalışan giderleri olarak yansıtılmış olan, tanımlanmış fayda planlarına ilişkin cari hizmet maliyeti, bir varlığın 
maliyetine eklenenler hariç, cari yılda çalışan hizmetlerinden kaynaklanan tanımlanmış fayda yükümlülüğündeki, fayda 
değişikliği kısıntıları ve ödemelerdeki artışı ifade eder. Geçmiş hizmet maliyetleri oluştukları dönemde gelir tablosuna 
kaydedilir. 
 
Net faiz gideri, tanımlanmış fayda yükümlülüğünün net değerine ve planlanmış varlığın gerçeğe uygun değerine, iskonto 
oranı uygulanarak hesaplanmasıyla bulunur. Bu maliyet kar veya zarar tablosunda çalışan giderleri altında 
muhasebeleştirilir. 

Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri ile aktüeryal varsayım değişikliklerinden doğan tanımlanmış 
fayda planları yeniden ölçüm kazanç ve kayıpları, oluştukları dönem içinde diğer kapsamlı gelirler olarak özkaynaklara 
yansıtılır. 

Karşılıklar 
 

Karşılıklar, geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının 
güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında ayrılmaktadır. Gelecek dönemlerde oluşması beklenen 
faaliyet zararları için karşılık ayrılmaz. 

 
Karşılık tutarı, paranın zaman değerine ilişkin mevcut piyasa değerlendirmelerini ve borca özgü riskleri yansıtan vergi 
öncesi oranlar kullanılarak yükümlülüğü yerine getirilmesi için tahmin edilen giderlerin bugünkü değeri olarak ölçülür. 
Karşılık tutarında zamanın geçmesinden kaynaklanan artış faiz gideri olarak kaydedilir. 

 
Karşılıklar her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli 
düzenlemeler yapılmaktadır. 
 
Netleştirme 
 
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek net tutarın bilançoda gösterilmesi ancak işletmenin; 
muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve net esasa göre ödemede bulunma ya 
da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün 
olabilir. Yasal hak, gelecekteki bir olaya bağlı olmamalı, normal operasyonel akışta ve şirketin ya da karşı tarafın temerrüt, 
acz hali ya da iflası durumunda dahi kullanılabilir olmalıdır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Yabancı para cinsinden işlemler 

 
Yabancı para cinsinden oluşan gelir ve giderler işlem tarihinde geçerli olan kurlar ile çevrilmektedir. Yabancı paralarla 
ifade edilen parasal aktiflerin ve pasiflerin çevriminde bilanço tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar 
kullanılmaktadır. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin çevrilmesinden veya yabancı paralarla ifade edilen tutarların 
değerlemesinden doğan kur farkı gelir ya da gideri ilgili dönemde kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
İlişkili taraflar 

Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır: 
 
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında 
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere); 

(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya 
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

 
(b) Tarafın, Şirketin bir iştiraki olması; 
(c) Tarafın, Şirketin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 
(d) Tarafın, Şirketin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; 
(e) Tarafın, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; 
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir 

bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya, 
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında 

sağlanan fayda planları olması, gerekir. 
 

Yatırım, araştırma ve geliştirme teşvikleri 
 

Tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların Şirket tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin Şirket tarafından 
elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilir. Devlet yardımının 
bir gider ile ilişkili olması durumunda, bu yardımın karşılayacağı giderler ile eşleşecek şekilde gelirleştirilir. Devlet 
yardımının bir varlık ile ilişkili olması durumda ise bu gelir ertelenmiş gelir olarak kaydedilir. 

 
Giderlere ilişkin alınan devlet teşvikleri, giderlerin oluştuğu dönem ile eşleşmesi amacıyla giderlerin oluştuğu döneme 
kadar ertelenir ve karşılığı olduğu giderlerin oluştuğu dönemde gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

 
Maddi duran varlıklarla ilgili devlet teşvikleri ertelenmiş devlet teşvikleri olarak uzun vadeli yükümlülükler altında 
muhasebeleştirilir ve ilgili varlıkların ekonomik ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi ile gelir tablosuna 
kaydedilir. 

 
Yatırım, araştırma ve geliştirme teşvikleri, Şirketin teşvik talepleri yetkili makamlar tarafından onaylandığı zaman 
tanımlanır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4)       Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki 
tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
 
Bilanço tarihinden itibaren ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik 
kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
 
Nakit Akış Tablosu  
 
Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen şartlara göre 
yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tabloların ayrılmaz bir 
parçası olarak nakit akış tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri 
olarak sınıflandırılmaktadır. 
 
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Şirket 
işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit giriş ve çıkışlarını net(dolaylı) yöntemle finansal tablolarda sunmayı tercih etmiştir.  
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve 
elde ettiği nakit akışlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların 
geri ödemelerini gösterir. 
 
2.5)     Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, raporlama 
dönemi tarihi itibarıyla vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını 
belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. 
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde kar veya zarar 
tablosuna yansıtılmaktadırlar. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5) Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

 
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya 
ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 

a) Kıdem tazminatı, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve personel devir hızı gibi aktüeryal varsayımlar 
kullanılarak belirlenmektedir. Tahminler, bu uzun vadeli planlar nedeniyle ortaya çıkan önemli belirsizlikleri 
içermektedir. 
 

b) Şirket, dönem sonlarında yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge 
olup olmadığını değerlendirirken SPK nezdinde lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından çıkartılan 
değerleme raporu ile karşılaştırma yapmaktadır. 

 
c) Şirket yönetimi, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömrünü belirlemede teknik personelin 

deneyimlerine dayanan bazı önemli varsayımlarda bulunmuştur. 
 

d) Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri ve matrahları arasındaki 
geçici farklılıklar için büyük ölçüde kullanılmakta olan vergi oranları kullanılarak kayda alınmıştır. Mevcut kanıta 
dayanarak, ertelenmiş vergi varlıklarının tamamının veya bir kısmının nakde dönüştürülebilecek veya 
dönüştürülemeyecek olmasının muhtemel olduğu değerlendirilmiştir. Dikkate alınan ana etkenler arasında gelecek 
dönem gelirleri potansiyeli, önceki yıllardan biriken zararlar, gerek olması halinde uygulamaya sokulacak olan vergi 
planlama stratejileri ve ertelenmiş vergi varlığını nakde dönüştürmek için kullanılabilecek gelirin niteliği yer 
almaktadır. 
 

e) Şirket, devam eden geliştirme harcamalarını aktifleştirmekte ve bu aktifleştirilen varlıklara ilişkin ilgili varlığın takip 
eden dönemlerde faydalı ömrü boyunca Şirket’in gelirlerini arttıracak veya maliyetlerini azaltacak bir etki yaratıp 
yaratmadığını ve yıllık olarak değer düşüklüğü olup olmadığını değerlendirmektedir. 30 Eylül 2021 ve 31 Aralık 
2020 itibarıyla aktifleştirilen geliştirme giderlerine dair değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. 

 
f) Covid 19 salgını etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye’de ne kadar süre ile devam edeceği henüz net olarak 

tahmin edilememekte olup, etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı 
bir değerlendirme yapma imkanı söz konusu olabilecektir. Şirket, 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolarını 
hazırlarken Covid 19 salgınının finansal tablolarına olası etkilerini değerlendirmiş ve finansal tabloların 
hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını gözden geçirmiştir. Bu kapsamda, 30 Eylül 2021 tarihli 
finansal tablolarda meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklükleri değerlendirilmiş ve önemli bir etki tespit 
edilmemiştir. 

NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2020: Yoktur.) 
 

NOT 4 – DİĞER İŞLETMEDEKİ PAYLAR 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2020: Yoktur.) 
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NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Şirket,  yönetim raporlamasında sunduğu faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özelliklere sahip olduğunu ve bu faaliyet  
bölümlerinin  uzun  vadede  benzer  finansal  performans  gösterdiğini düşünmektedir.  Ayrıca Şirket,  ilgili faaliyet 
bölümlerini;  benzer ürün ve hizmet niteliğine,  müşteri türü ve sınıfına, ürün dağıtım ve hizmet sunumuna sahip olduğu ve 
bunlara ek olarak benzer yasal düzenlemelere tabi olduğu için tek bir faaliyet bölümü olarak raporlamaktadır. 
 

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler  

Şirket’in üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler  detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2020 01.07.2020 
     30.09.2021    30.09.2021    30.09.2020    30.09.2020      
     
Ücretler  2.195.172 789.573 2.065.022 743.331 
          
Toplam 2.195.172 789.573 2.065.022 743.331 

  
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır. 

NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
 

Şirket’in kısa vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020    

   

Ticari alacaklar 1.513.342  5.188.531  
Alacak senetleri 56.798  100.734  
Alacak reeskontu (-) (35.634) (132.227) 
Kredi kartı alacakları (*) 400.930  908.662  
Şüpheli ticari alacaklar 114.839  82.554  
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (114.839) (82.554) 
      
Toplam 1.935.435 6.065.700 

 
(*) 400.930 TL (31 Aralık 2020: 908.662 TL) kredi kartı ile yapılan satışlardan kalan alacaklardan oluşmaktadır.  
 
Ticari alacakların ortalama vadesi 45 gündür. (31.12.2020: 23 gün) 
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NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Devamı) 
 

Şüpheli ticari alacak karşılığının, 30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Açılış bakiyesi (82.554) (83.125) 
Dönem gideri (32.285) -- 
Dönem içindeki iptaller -- 571 
      
Kapanış bakiyesi (114.839) (82.554) 

 
b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar 

 
30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 

   

Satıcılar 393.650 457.112 
Borç Reeskontu (-) (22.794) (10.949) 
      
Toplam 370.856 446.163 

 
Ticari borçların ortalama vadesi 110 gündür. (31.12.2020: 103 gün) 
 
NOT 8 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2020: Yoktur.) 
 

NOT 9 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 
 
Şirket’in kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Personelden alacaklar 15.000 15.000 
Vergi dairesinden alacaklar - -- 
Verilen depozito ve teminatlar 4.047 4.047 
      
Toplam 19.047 19.047 
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NOT 9 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 
 

b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 
 
Şirket’in uzun vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
      
Verilen depozito ve teminatlar 344 344 
      

 Toplam 344 344 
 

c) Kısa Vadeli Diğer Borçlar 
 
Şirket’in kısa vadeli diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Ödenecek vergi ve fonlar 241.930 519.086 
Diğer borçlar 2.088 2.062 
      
Toplam 244.018 521.148 

 

NOT 10 – STOKLAR 
 
Şirket’in stoklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
    

Ticari mallar 7.590 5.347 
    

Toplam 7.590 5.347 
 

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2020: Yoktur.) 
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NOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 
 

a) Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 
 
Şirket’in kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Verilen avanslar 3.500  2.724  
Gelecek aylara ait giderler 67.696  32.793  
İş avansları 14.677  9.757  
      
Toplam 85.574 45.274 

 
b) Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 
Şirket’in uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 

     
Gelecek yıllara ait giderler 3.468  2.947  
      
Toplam 3.468 2.947 

 
c) Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 

 
Şirket’in kısa vadeli ertelenmiş gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
      
Gelecek aylara ait gelirler 76.336 100.806 
Alınan avanslar 121.451 61.322 
      

Toplam 197.787 162.128 
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NOT 13 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde Dursunköy Mahallesi 126 Ada 19 parseldeki 6.543,68 m2’lik Tarla vasıflı gayrimenkulün 
maliyet değeri 64.810 TL’dir. Söz konusu gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile mali tablolarda yer almaktadır. Yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 
 

Gayrimenkul cinsi 31.12.2019 
Gerçeğe Uygun  

Değer Farkı 
31.12.2020 

Gerçeğe Uygun  
Değer Farkı 

30.09.2021 
      
      

Arsalar 2.750.000 1.242.000 3.992.000 -- 3.992.000 
            
Toplam 2.750.000 1.242.000 3.992.000 -- 3.992.000 

 
Şirket 30.09.2021 tarihinde sona eren hesap döneminde yatırım amaçlı gayrimenkul için değerleme yaptırmamıştır. 
 
31.12.2020 tarihi itibariyle, Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Şirket’ten bağımsız bir 
değerleme şirketi olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından belirlenmiştir. Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. SPK 
tarafından yetkilendirilmiş olup sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti vermektedir ve ilgili 
bölgelerdeki emlakların gerçeğe uygun değer ölçümlemesinde yeterli tecrübeye ve niteliğe sahiptir. Sahip olunan arsaların 
gerçeğe uygun değeri, benzer emlaklar için olan mevcut işlem fiyatlarını yansıtan piyasa karşılaştırmalı yaklaşıma / diğer 
yöntemlere göre belirlenmiştir. Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, gözlemlenebilir piyasa 
verileri üzerinde önemli bir düzeltme yapılmaksızın, en son piyasa fiyatlarını esas alan karşılaştırılabilir piyasa yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Önceki yıl gerçeğe uygun değeri gerek 29.06.2020 tarihli İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 
( Kanal İstanbul Projesi) , gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın re'sen onayladığı 1/1000 ölçekli plan kapsamında olması 
sebebiyle yaklaşık %45 oranında artış göstermiştir. 
 
Şirket yatırım amaçlı gayrimenkulünden kira geliri elde etmemektedir.
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NOT 14 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri ağıdaki gibidir; 

 
Maliyet 31.12.2019 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2020 Giriş Çıkış Transfer 30.09.2021 
                    
Taşıtlar 416.393 293.957 (81.642) -- 628.708 -- -- -- 628.708 
Demirbaşlar 418.692 182.961 -- -- 601.653 28.125 -- -- 629.781 
Özel maliyetler 133.012 -- -- -- 133.012 -- -- -- 133.012 
                    
Toplam 968.097 476.918 (81.642) -- 1.363.373 28.125 -- -- 1.391.505 
                    
 Birikmiş Amortisman (-)                     
                    
Taşıtlar (405.039) (48.904) 81.642 -- (372.301) (44.094) -- -- (416.394) 
Demirbaşlar (314.813) (41.796) -- -- (356.609) (57.122) -- -- (413.731) 
Özel maliyetler (133.012) -- -- -- (133.012) -- -- -- (133.012) 
                    
Toplam (852.864) (90.700) 81.642 -- (861.922) (101.216) -- -- (963.142) 
Net Defter Değeri 115.233       501.451       428.363 

 
30 Eylül 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkların üzerinde ipotek/rehin bulunmamaktadır. Maddi duran varlıklar 1.685.359 TL tutarında sigorta teminatı 
ile korunmaktadır. (31.12.2020: 1.575.359 TL) 
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NOT 15 – HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN 
PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
 

NOT 16 – ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
 

NOT 17 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
Maliyet 31.12.2019 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2020 Giriş Çıkış Transfer 30.09.2021 
                    
Haklar 85 -- -- -- 85 -- -- -- 85 
Geliştirme Giderleri 16.118.288 2.776.125 -- -- 18.894.413 3.275.341 -- -- 22.169.755 
Diğer MODV 95.493 -- -- -- 95.493 -- -- -- 95.493 
                    
Toplam 16.213.866 2.776.125 -- -- 18.989.991 3.275.341 -- -- 22.265.332 
Birikmiş amortisman (-)                     
                    
Haklar (85) -- -- -- (85) -- -- -- (85) 
Geliştirme Giderleri (9.660.149) (2.292.902) -- -- (11.953.051) (1.978.847) -- -- (13.931.897) 
Diğer MODV (91.640) (2.803) -- -- (94.443) (938) -- -- (95.384) 
                    
Toplam (9.751.874) (2.295.705) -- -- (12.047.579) (1.979.785) -- -- (14.027.366) 
Net Defter Değeri 6.461.992       6.942.412       8.237.966 

 

 NOT 18 – ŞEREFİYE 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
 

NOT 19 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
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NOT 20 – KİRALAMA İŞLEMLERİ  
 

(a) Kiracı Açısından Kiralama 
 

30 Eylül 2021 ve 31 Aralık 2020 dönemleri itibariyle iptal edilemeyen faaliyet kiralamaları çerçevesinde gelecekteki asgari 
kira ödemelerinin toplamı aşağıdaki gibidir; 
 

 01.01.2021 01.01.2020 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
1 yıldan az 704.400 833.224 
      
Dönem Sonu 704.400 833.224 

 
Şirket idari merkez (İstanbul) kiralamıştır. Söz konusu kiralama genelde 1 yıl geçerlidir. İdari Merkez binasının kira 
sözleşmesi, kontrat bitiminden 3 ay önce taraflar sözleşmeyi uzatmayacaklarını noter vasıtasıyla bildirmeleri halinde fesh 
olmaktadır. Kira ödemeleri sabit taksitli olup her yıl, ödenmekte olan en son kira bedeli üzerine Devlet İstatistik Enstitüsünce 
belirlenen yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam yapılacaktır. 
 

NOT 21 – İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI 
 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
 

NOT 22 – VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
 

Şüpheli ticari alacak karşılığının, 30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
      
Açılış bakiyesi (82.554) (83.125) 
Dönem gideri (32.285) -- 
Dönem içindeki iptaller -- 571 
      

Kapanış bakiyesi (114.839) (82.554) 
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NOT 23 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Şirket 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde vermesi, SGK’ya prim, idari para cezası, 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması sebebiyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren 
hissesinin %5 puanlık kısmına isabet eden kısmı Hazinece karşılanmaktadır. İlişikteki finansal tablolarda bu destek 
unsurlarının tamamı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmiştir.   
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket’e Ar-Ge Merkezi Belgesi 
vermiştir. Bu kapsamda Şirket, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
ile sağlanan desteklerden yararlanmış ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı 
faaliyetine ilişkin Şirket nezdinde yapılan denetimleri kapsamında Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 5746 
sayılı Kanun kapsamında faydalanılan teşvik ve muafiyetlerin 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına 
ilişkin karar alınmış ve 18.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Ar-Ge Merkezi belgesi kapsamında Şirketten 
beklenen koşulların sağlanamayacağı anlaşıldığından 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesinin iptali talebiyle 
Bakanlığa başvuruda bulunulmasına ve Şirket bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir 
teknoparkta devam edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 
karar verilmiştir. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal başvurusu 
kabul edilmiştir. 

NOT 24 – BORÇLANMA MALİYETLERİ 
 
30 Eylül 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde varlıklar ile doğrudan ilgili varlık maliyetine ilave edilen borçlanma 
maliyeti bulunmamaktadır. (31 Aralık 2020 – Yoktur.)  
 
NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. (31.12.2020: Yoktur.) 
 
Şirket’in uzun vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Kıdem tazminatı karşılığı 2.817.012 2.559.073 
      
Toplam 2.805.765 2.559.073 

 
Şirketin kıdem tazminatı karşılığı Not 2’de açıklandığı şekilde hesaplanmıştır. 30.09.2021 tarihinde karşılık, her hizmet yılı 
için maksimum 8.285 TL olmak üzere 30 günlük ücret üzerinden ve emeklilik ya da ayrılış tarihindeki oranlar kullanılarak 
hesaplanmaktadır. (31.12.2020: 7.117 TL.) 
 
Şirket, 30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal tablolarında yukarıda belirtilen esaslara 
dayanarak beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe indirgenerek hesaplanmış kıdem 
tazminatı yükümlülüğünü finansal tablolarına yansıtmıştır.  
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NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 
Finansal durum tablosu gününde kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Faiz oranı 12,50% 12,50% 
Enflasyon oranı 9,50% 9,50% 
İskonto oranı 2,74% 2,74% 
      

 
Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Dönem başı bakiyesi 2.559.073 2.286.208 
Hizmet maliyeti (1.682) 56.248 
Faiz maliyeti 239.256 286.559 
Ödenen Tazminatlar (193.805)  
Aktüeryal fark 202.923 (69.942) 
      
Kapanış bakiyesi 2.805.765 2.559.073 

 
NOT 26 – TAAHHÜTLER 
 
a) Alınan Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 
 
Bilanço tarihi itibariyle Şirketin ticari alacakları için almış olduğu teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
Teminat Türü Döviz Tutarı TL Karşılık Döviz Tutarı TL Karşılık      
     
Teminat Çeki TL 360.000 360.000 360.000 360.000 
Teminat Senedi TL 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 
Teminat Çeki USD 39.000 344.889 39.000 286.280 
Teminat Senedi USD 385.012 3.404.777 385.012 2.826.181 
        

Toplam   5.684.665   5.047.460 
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NOT 27 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
      

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 401.369 817.314 
Personele borçlar 684.660 622.365 

      
Toplam 1.086.029 1.439.679 

 

NOT 28 – NİTELİKLERİNE GÖRE  GİDERLER 
 

a) Genel Yönetim Giderleri 
 

Şirket’in dönemler itibariyle genel yönetim giderlerinin detayı aşağıda açıklanmıştır; 
 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020      

     
Personel giderleri (1.395.000) (1.177.754) (379.063) (298.957) 
Bina giderleri (280.263) (220.581) (101.987) (71.157) 
Kira giderleri (528.300) (326.250) (154.024) (99.934) 
Danışmanlık giderleri (411.516) (354.171) (137.578) (124.564) 
Vergi resim harç giderleri (117.681) (188.749) (23.614) (145.853) 
Amortisman giderleri (102.153) (56.366) (33.214) (29.012) 
Kıdem Tazminatı Giderleri (193.805) (125.630) (193.805) (14.927) 
Aktüeryal kayıp kazanç - (69.942) - - 
Diğer (179.113) (224.195) 21.883 (126.901) 
      
Toplam (3.207.831) (2.743.638) (1.001.402) (911.305) 

  
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

 
Şirket’in dönemler itibariyle pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin detayı aşağıda açıklanmıştır; 
 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020      

     

Personel giderleri (1.979.386) (1.923.274) (692.353) (670.165) 
Kira giderleri (5.000) (16.458) -- (5.208) 
Diğer (4.854) (6.861) (2.499) (1.174) 
      
Toplam (1.989.240) (1.946.593) (694.852) (676.547) 
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NOT 28 – NİTELİKLERİNE GÖRE  GİDERLER (Devamı) 
 

c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
 
Şirket’in dönemler itibariyle araştırma ve geliştirme giderlerinin detayı aşağıda açıklanmıştır; 
 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020           

     
Amortisman giderleri (1.978.847) (1.690.275) (690.609) (587.388) 
Personel giderleri -- (65.873) -- (21.756) 
      
Toplam (1.978.847) (1.756.148) (690.609) (609.144) 

 

NOT 29 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 

 

NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 
 

a) Ödenmiş Sermaye 
 

Şirket’in sermayesi 11.000.000 TL’dir. Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerde 137.280.750 A grubu hisse, 
214.532.000 B grubu hisse, 748.187.250 C grubu hisse olmak üzere toplam 1.100.000.000 adet hamiline yazılı paya 
bölünmüştür. (31 Aralık 2020: Şirket’in sermayesi 5.500.000 arttırılarak 11.000.000 TL olmuştur. Arttırılan 5.500.000 TL’nin 
tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerde 137.280.750 A grubu hisse, 
214.532.000 B grubu hisse, 748.187.250 C grubu hisse olmak üzere toplam 1.100.000.000 adet hamiline yazılı paya 
bölünmüştür.) 
 

 Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır. 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı TL 
     
Murat Kasaroğlu 45,04% 4.954.347 45,04% 4.954.347 
Hayguyi Antikacıoğlu 18,31% 2.013.711 18,31% 2.013.711 
Halka Arz 33,28% 3.661.150 33,28% 3.661.150 
Diğer 3,37% 370.792 3,37% 370.792 
          
Toplam 100% 11.000.000 100% 11.000.000      

     
Sermaye düzeltme farkları  --  -- 
          
Toplam   11.000.000   11.000.000 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 
 

a) Ödenmiş Sermaye (Devamı) 
 
Bilanço itibariyle oy dağılım tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
Hissedarlar Oy oranı Oy oranı 
      
Murat Kasaroğlu 64,57% 64,57% 
Hayguyi Antikacıoğlu 22,53% 22,53% 
Halka arz 8,58% 8,58% 
Diğer 4,32% 4,32% 
      
Toplam 100% 100% 
 

b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 
 

Şirket’in kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirlerin (giderlerin) detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
      
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları) (*) 1.728.151 1.728.151 
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) (**) (1.163.802) (1.005.522) 
      
Toplam 564.350 722.629 

 
(*) 31.12.2017 tarihi itibariyle, şirket, aktifinde kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkul olan arsasını gerçeğe uygun değerini 
belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış olan “Emek Taşınmaz Değerleme ve 
Danışmanlık A.Ş.”ye değer tespit raporu hazırlatmıştır. Söz konusu aktiflerin piyasa değeri ile net defter değeri arasındaki 
2.160.190 TL tutarındaki fark; aktifte yatırım amaçlı gayrimenkullere, pasifte ise “Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme 
Artışları (Azalışları)”na (özkaynakta muhasebeleşen ertelenen vergi tutarı olan 432.038 TL sonrası net Maddi Duran Varlık 
Yeniden Değerleme tutarı 1.728.151 TL’dir.) eklenmiştir. 

(**) TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının 
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. 
Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Kıdem 
tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir. 

c)  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

Şirket’in kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler aşağıdaki gibidir: 

  30.09.2021 31.12.2020 
      
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 1.280.887 892.011 
      

Toplam 1.280.887 892.011 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 
 

d) Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 
 

Şirket’in geçmiş yıl karlarının veya (zararlarının) detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020 
      
Birikmiş karlar / ( zararlar) 29.267.824 20.790.393 
      
Toplam 29.267.824 20.790.393 

 
NOT 31 – HASILAT 

Şirketin hasılat ve satışların maliyeti tutarlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020      

     
Yurtiçi satışlar 12.246.381 11.653.510 3.975.320 3.680.794 
Yurtdışı satışlar 51.814 14.659 265 5.440 
Satıştan iadeler (-) (59.719) (111.755) (7.422) (43.371) 
Satış iskontoları (-) (596.682) (449.688) (194.457) (166.985) 
          
Net Satışlar 11.641.794 11.106.726 3.773.706 3.475.878      

     
Satılan ticari mal maliyeti (-) (1.110.954) (844.335) (382.661) 3.680.794 
Satılan hizmet maliyeti (-) (1.086.129) (1.318.066) (364.060) 5.440 
          
Ticari Faal. Brüt Kar / (Zarar) 9.444.711 8.944.325 3.026.986 2.700.883 

 

NOT 32 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
 
NOT 33 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,  PAZARLAMA GİDERLERİ VE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
 
Şirketin genel yönetim, pazarlama ve araştırma ve geliştirme giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Genel yönetim giderleri (-) (3.207.831) (2.743.638) (1.096.523) (911.305) 
Pazarlama giderleri (-) (1.989.240) (1.946.593) (694.852) (676.547) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (1.978.847) (1.756.148) (690.609) (609.144) 
          
Toplam (7.175.918) (6.446.379) (2.481.984) (2.196.997) 
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NOT 34 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR / (GİDERLER) 
 
Şirketin esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Reeskont gelirleri 155.021 114.895 4.241 1.917 
Komisyon gelirleri 39.501 22.329 12.721 8.940 
Diğer gelirler 123.086 2.225 130 1.451 
          
Toplam 317.607 139.449 17.092 12.308 

 

Şirketin esas faaliyetlerden diğer giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Reeskont giderleri (46.583) (36.333) 26.519 24.958 
Kıdem tazminatı karşılık giderleri (32.285) (881) (22.694) 3.868 
Diğer -- (3.092) -- (72) 
          
Toplam (78.868) (40.306) 3.825 28.753 

 

NOT 35 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR / (GİDERLER) 
 
Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020      
     

Likit fon satış karları 208.093 254.550 148.396 73.498 
Sabit kıymet satış karları -- 134.901 -- - 
          
Toplam 208.093 389.451 148.396 73.498 

 
 
NOT 36 – FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 
 
Şirketin finansman gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Kur farkı gelirleri 5.508.459 6.929.941 500.858 3.473.688 
Faiz gelirleri 994.009 336.245 170.470 120.511 
          
Toplam 6.502.468 7.266.187 671.328 3.594.199 

 
Şirketin finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
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  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Kur farkı giderleri (22.428) (459.280) (11.977) (1.228) 
Kıdem tazminatı karşılığı faiz giderleri (239.256) (180.203) (80.629) (66.206) 
Banka komisyon giderleri (60.265) (55.002) (12.634) (15.284) 
          

Toplam (321.949) (694.485) (105.240) (82.718) 
 

 
NOT 37 – DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ 

 

Şirketin diğer kapsamlı gelirinin / (giderlerinin) detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları (202.923) 69.942 (202.923) -- 
Ertelenmiş vergi gideri/geliri 44.643 (15.387) 44.643 -- 
          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - Toplam -158.280 54.555 -158.280 -- 
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NOT 38 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) 
 

a) Ertelenmiş Vergi 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi 
varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal 
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2021 ve 2022 yılları için kurumlar 
vergisi oranı sırasıyla %25 ve %23 olarak uygulanacaktır. Söz konusu kanun kapsamında, 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici 
farkların 2021 ve 2022 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %20 vergi oranı ile hesaplanmıştır.  
 

  30.09.2021 31.12.2020 
    Ertelenen vergi   Ertelenen vergi 

  Toplam varlığı/ Toplam varlığı/ 
  geçici farklar (yükümlülüğü) geçici farklar (yükümlülüğü) 

Ertelenen vergi varlıkları:         
          
Kıdem tazminatı karşılığı 2.805.765 561.153 2.559.073 511.815 
Ticari alacaklar reeskontu 46.021 9.204 138.937 27.787 
Şüpheli alacak karşılığı 32.285 6.457 -- -- 
          
Ertelenen vergi varlıkları 2.884.071 576.814 2.698.010 539.602 
          
Ertelenen vergi yükümlülüğü:         
          
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
kayıtlı değerleri ile vergi matrahı arasındaki net fark 

(4.486.930) (897.386) (1.541.564) (308.313) 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller (3.927.190) (392.719) (3.927.190) (392.719) 
Borç reeskontu (10.718) (2.144) (10.949) (2.190) 
          
Ertelenen vergi yükümlülükleri (8.424.838) (1.292.249) (5.479.702) (703.222) 
          
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net   (715.434)   (163.620) 
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NOT 38 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

b) Kurumlar Vergisi 
 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi 
yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 
 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan 
vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer 
indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

2021 yılında uygulanan efektif vergi oranı % 25dir. (31.12.2020: %22) 
 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2020 yılı kurum 
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması 
gereken geçici vergi oranı % 25’dir. (31.12.2020: %22) 
 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili 
yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel  hesap dönemine sahip olanlarda dönem 
kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından 
bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
 
Şirketin vergi giderleri aşağıdaki gibidir: 
 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020      
     

Cari dönem kurumlar vergisi (1.454.772) (1.702.515) (32.699) (802.783) 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (592.399) (68.937) (246.559) (2.521) 
          
 Toplam (2.047.172) (1.771.452) (279.258) (805.304) 

 
Şirket’in cari dönem vergisiyle ilgili varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      

Kurumlar vergisi karşılığı 1.454.772 2.329.294 
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-) (1.440.434) (1.734.854) 
      
Ödenecek / (iade edilecek) kurumlar vergisi 14.338 594.440 

 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin olanları aşağıda 
açıklanmıştır: 
 
İndirilebilir Mali Zararlar 
 
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.  
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NOT 38 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

a) Kurumlar Vergisi (Devamı) 
 
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 
 
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu 
senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %50’si kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak 
için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış 
bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz 
ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri 
kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 
 
Gelir Vergisi Stopajı 
 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek 
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar 
payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj oranı, 23 Temmuz 2006 
tarihi itibariyle % 15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi 
değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı 
üzerinden % 19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım harcamalarından 
Şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların % 25’i vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik 
belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 
 

NOT 39 – PAY BAŞINA KAZANÇ 
 
Şirketin ana sözleşmesine göre her bir birim pay 0,01 TL nominal bedele isabet etmesine rağmen, hem geçmiş yıllarla 
karşılaştırma sağlanabilmesi ve Borsa İstanbul’da 1 TL nominal bedele isabet eden değerler üzerinden ifade edilmesi 
nedeniyle hisse başına kazanç 1 TL nominal bedele isabet eden hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adetlerine göre 
aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 
 
  01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
          
Dönem net karı / (zararı) 6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622 
Toplam hisse adedi 11.000.000 5.500.000 11.000.000 5.500.000 
          
Pay başına düşen basit ve  
hisse başına bölünmüş kazanç / (zarar) (TL) 

             0,62                1,42                0,10                0,60   

 

NOT 40 – PAY BAZLI ÖDEMELER 
 

Yoktur. (31.12.2020:Yoktur.) 
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NOT 41 – SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 
 

Yoktur.(31.12.2020: Yoktur.) 
 

NOT 42 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 
 

Şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle döviz kuru riski Not: 47’deki tabloda  gösterilmiş olup, 30 Eylül  2021 tarihinde sona 
eren hesap dönemi itibariyle oluşan kur farkı geliri ile kur farkı gideri ilişikteki finansal tablolarda esas faaliyetlerden diğer 
gelirler/giderler ve finansman gelirleri/giderleri hesaplarında gösterilmiştir. 
 

NOT 43 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA 
 

Yoktur.(31.12.2020: Yoktur.) 
 

NOT 44 – TÜREV ARAÇLAR 
 

Yoktur.(31.12.2020: Yoktur.) 
 

NOT 45 – SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR 
 

Yoktur.(31.12.2020: Yoktur.) 
 

NOT 46 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
 

a)  Finansal Araçlar Faiz Oranı Riski 
 

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar, 
menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen 
faktörlerden kaynaklanabilir. Şirket’in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. 
 

Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların sabit faiz oranı 
bulunmaktadır ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim göstermemektedir. Şirket’in piyasa faiz 
oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket’in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine 
bağlıdır. Şirket’in bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve değişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir. 
 
 

  Defter Değeri Defter Değeri 
  30.09.2021 31.12.2020 
Sabit faizli araçlar      
           Finansal varlıklar 33.868.171 33.349.794 
Toplam 33.868.171 33.349.794 
      
Değişken faizli araçlar     
           Finansal varlıklar 5.757.921 439.901 
Toplam 5.757.921 439.901 
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NOT 46 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 

b) Finansal Araçlar Kredi Riski 
  

  Alacaklar   
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki 
Cari Dönem İlişkili Taraflar Diğer İlişkili Taraflar Diğer Mevduat 
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -- 1.935.435 -- 19.391 39.684.504 
-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı          
A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış  

-- 1.935.435 -- 19.391 39.684.504 
finansal varlıkların net defter değeri 
B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya 
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri 

-- -- -- -- -- 

C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  
-- -- -- -- -- 

varlıkların net defter değeri 
D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri           
-vadesi geçmiş  -- 114.839 -- -- -- 
- değer düşüklüğü -- (114.839) -- -- -- 
E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- 
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 NOT 46 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

b) Finansal Araçlar Kredi Riski (Devamı) 

 

  Alacaklar   
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki 
Geçmiş Dönem İlişkili Taraflar Diğer İlişkili Taraflar Diğer Mevduat ve fon 
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -- 6.065.700 -- 19.391 33.817.963 
-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı   5.047.460       
A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış  

-- 6.065.700 -- 19.391 33.817.963 
finansal varlıkların net defter değeri 
B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya 
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri 

-- -- -- -- -- 

C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  
-- -- -- -- -- 

varlıkların net defter değeri 
D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri           
-vadesi geçmiş  -- 82.554 -- -- -- 
- değer düşüklüğü -- (82.554) -- -- -- 
E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- 
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NOT 46 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

c) Kur Riski Yönetimi 
 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket’in yabancı para cinsinden parasal 
ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki 
gibidir: 
 
      30.09.2021     31.12.2020 

  
TL ABD 

Avro 
TL ABD 

Avro 
Karşılığı Doları Karşılığı Doları 

1. Ticari Alacaklar - -- - -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 33.868.172 3.559.096 232.124 26.211.331 3.289.401 229.297 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 33.868.172 3.559.096 232.124 26.211.331 3.289.401 229.297 
5. Ticari Alacaklar -- -- -- -- -- -- 
6a. Parasal Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 
7. Diğer -- -- -- -- -- -- 
8. Duran Varlıklar (5+6+7) -- -- -- -- -- -- 
9. Toplam Varlıklar (4+8) 33.868.172 3.559.096 232.124 26.211.331 3.289.401 229.297 
10. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- -- -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) -- -- -- -- -- -- 
14. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler -- -- -- -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) -- -- -- -- -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) -- -- -- -- -- -- 
19. Finansal durum tablosu Dışı Türev Araçların Net Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 

-- -- -- -- -- -- 

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 33.868.172 3.559.096 232.124 26.211.331 3.289.401 229.297 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

33.868.172 3.559.096 232.124 26.211.331 3.289.401 229.297 
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NOT 46 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

c) Kur Riski Yönetimi (Devamı) 
 
 
  Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kaybetmesi 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın 

Değer 
Kaybetmesi 

30.09.2021         
ABD Doları kurunun % 20 değişmesi halinde:         
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 6.294.832 (6.294.832) 6.294.832 (6.294.832) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 6.294.832 (6.294.832) 6.294.832 (6.294.832) 
Avro kurunun % 20 değişmesi halinde:         
4- Avro net varlık/yükümlülüğü 478.803 (478.803) 478.803 (478.803) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
6- Avro Net Etki (4+5) 478.803 (478.803) 478.803 (478.803) 
TOPLAM (3+6+9) 6.773.634 (6.773.634) 6.773.634 (6.773.634)      

     
31.12.2020         
ABD Doları kurunun % 20 değişmesi halinde:         
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 4.829.169 (4.829.169) 4.829.169 (4.829.169) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 4.829.169 (4.829.169) 4.829.169 (4.829.169) 
Avro kurunun % 20 değişmesi halinde:         
4- Avro net varlık/yükümlülüğü 413.097 (413.097) 413.097 (413.097) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
6- Avro Net Etki (4+5) 413.097 (413.097) 413.097 (413.097) 
TOPLAM (3+6+9) 5.242.266 (5.242.266) 5.242.266 (5.242.266) 

 
30.09.2021 tarihi itibariyle olan finansal durum tablosu yabancı para pozisyonuna göre, Türk Lirası ABD Doları ve Avro karşısında 
% 20 oranında değer kazansaydı / kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, aynı tarihte sona eren hesap döneminde, 
yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı / zararı sonucu net zarar ABD Doları için 6.294.832 
TL ve Avro için 478.803 TL daha yüksek / düşük olacaktı. (31 Aralık 2020: ABD Doları için 4.829.169 TL, Avro için 413.097 TL). 
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NOT 46– FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

d) Finansal Araçlar Likidite Riski 
 
Şirket’in likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır; 
 

Cari Dönem 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı 

nakit akışı 

3 
Aydan 

Kısa (I) 

3-12 Ay 
Arası 

(II) 

1-5 Yıl 
Arası 

(III) 

4-5 
Yıl 

5+ 
Yıl 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 614.874 614.874 614.874 -- -- -- -- 
Ticari borçlar 370.856 370.856 370.856 -- -- -- -- 
Diğer borçlar 244.018 244.018 244.018 -- -- -- -- 
Türev finansal yükümlülükler: -- -- -- -- -- --   
Toplam 614.874 614.874 614.874 -- -- -- -- 

 
 

Geçmiş Dönem 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı 

nakit akışı 

3 Aydan 
Kısa (I) 

3-12 
Ay 

Arası 
(II) 

1-5 Yıl 
Arası 

(III) 

4-5 
Yıl 

5+ 
Yıl 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 967.311 967.311 967.311 -- -- -- -- 
Ticari borçlar 446.163 446.163 446.163 -- -- -- -- 
Diğer borçlar 521.148 521.148 521.148 -- -- -- -- 

Türev finansal yükümlülükler: -- -- -- -- -- --   

Toplam 967.311 967.311 967.311 -- -- -- -- 
 

NOT 47 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 
 
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım 
satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul değerini en iyi 
yansıtan değerdir. Şirket’in finansal araçların makul değerleri Türkiye’deki finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir 
bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan tahminler, Şirket’in bir piyasa işleminde edinebileceği 
tutarları yansıtmayabilir. Şirket’in finansal araçlarının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve 
varsayımlar kullanılmıştır. 
 
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki 
yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 
 
Finansal Aktifler 
 
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler: 
 
-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. 
-Finansal durum tablosunda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin 
finansal durum tablosu değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır. 
-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin edilmektedir. 
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Finansal Pasifler 
 
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler: 
 
-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, defter değerlerinin 
yaklaşık olduğu varsayılmaktadır. 
-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul değerinin defter 
değerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 
-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin finansal durum 
tablosunda taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır. 
 
Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 

Şirket, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal araçların rayiç değer ölçümlerini her finansal araç 
sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa 
fiyatlarından değerlenmiştir. 

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka 
direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan 
piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 
 

30.09.2021 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 
        
Yatırım amaçlı gayrimenkuller -- -- 3.992.000 
        

Toplam -- -- 3.992.000 
 
31.12.2020 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 
        
Yatırım amaçlı gayrimenkuller -- -- 3.992.000 
        
Toplam -- -- 3.992.000 

 

NOT 48 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur.  
 
NOT 49 – MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
Yoktur. (31.12.2020: Yoktur.) 

 

 

 



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
NOT 50 – TMS’YE İLK GEÇİŞ 
 
Yoktur. (31.12.2020: Yoktur.) 
 

NOT 51 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
Şirket’in nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 
      
Nakit 1.666 397 
Bankalar 33.926.583 33.378.062 
 - Vadeli mevduat 33.868.171 33.349.794 
 - Vadesiz mevduat 58.412 28.268 
B tipi likit fon 5.757.921 439.901 
      
Toplam 39.686.170 33.818.360 

 
Şirket’in nakit akış tablosundaki nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30.09.2021 31.12.2020    
   

Nakit ve nakit benzerleri 39.686.170 33.818.360 
Faiz gelir tahakkuku (-) (10.356) (18.686) 
      
Toplam 39.675.814 33.799.674 

 

Vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30.09.2021 31.12.2020 

Para Cinsi Tutar 
Döviz 

          Etkin 
Faiz Oranı 

Tutar 
Döviz Etkin 

Faiz 
Oranı Tutarı Tutarı 

       
       

TL - - - 7.128.464 7.128.464 19,19% 
EURO 2.394.013 232.124 0,10% 2.065.917 229.345 0,28% 
USD 31.474.159 3.559.097 0,65-0,05% 24.155.413 3.290.704 1,76% 
              
Toplam 33.868.172     33.349.794     

 

NOT 54 – ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
Dipnot 2’de açıklanan muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkisi ile birikmiş kar/zararlar hesabı ile diğer kapsamlı 
gelirde gösterilen kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/giderlerin etkileri 
özkaynak değişim tablosunda   gösterilmiştir. 
 


