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Transtürk Holding Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na,

A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Transtürk HoldIng AnonIm Şirketi ('Şirket') ile bağlı ortakhklannln ('Grup") 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal
durum tablosu ile aynl tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide kAr veya zarar Ve diğer kapsamll gelir

tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikaİannı

özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolannı denetlemiş
bulunuyoruz,

Gönişümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla konsolide İinansal

durumunu Ve aynl tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit

akışlannı Türkiye Muhasebe Standartlan'na (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir
biçimde sunmaktadlr.

2) Görüşün Dayanaklan

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlan'na ve
Kamu Gözetimi, lvuhasebe Ve Denetim standartlan Kurumu (KGK) taraflndan yaylmlanan Türkiye Denetim
standartlan'nln bir parçası olan Bağlmslz Denetim standart|an'na (BDS'lere) uygun olarak yünitülmüştür, Bu
Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tablolann
Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumluluklan bölümünde aynntlh bir şekilde açıklanmıştır. KGK taraflndan
yayımlanan Bağımslz Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kuallar) ile finansal tablolann bağımsız denetimiyle ilgili

mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve
mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir, Bağımsız denetim
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlannın, gönjşümüzün oluşturulması için yetedi ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Klit Denetim Konuları

KiIit denetim konulan, mesleki muhakememize göre cari döneme ait flnansal tablolann bağımsız denetiminde
en çok önem az eden konulardlr. Kilit denetjm konulan, bir bütün olarak flnansal tablolann bağimsİz denetimi

çerçevesinde Ve finansal tablolara ilişkin gönişümüzün oluşturulmaslnda ele alınmış olup, bu konular hakkında
ayn bir görüş bildirmiyoruz.
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kilit Denetim konusu Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı
canh valıklann Makul Değer Ölcümleri
Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla hazırlanan finansal
tablolannda 51.901,344 TL Uzun Vadeli Canlı Varhklan
bulunmakta olup, Grup'un aktif büyüklüğünün 0/o56'sini

oluşturmaktad lr,

Grup'un bağlı ortaklıklanndan Anadolu Ceviz Uretim
A.Ş.'nin ana faaliyet konusu ceviz üretimi ve satışı
olduğundan canh varlık olarak ceviz ağacı ve iidan varlığı
bulunmaktadlr.
Ceviz üretiminin bir paçası olan ceviz ağaçlan ceviz
üretiminde kullanı|maktadır, Fidanlar Dönen vadıkiar
grubunda Canlı Varlıklar hesabında, ceviz ağaçlan ise
Duran Varlıklar grubunda Canlı Variıklar hesabında
muhasebeleştirilmektedir.
Dönen Ve Duran Varlıklar içindeki Canlı Varllklar gerçeğe
uygun değer üzerinden değerlenmektedir. Canh Varlıklara
ilişkin muhasebe politikalan Not 2'de, Canlı Vadık
Detaylan ise Not 15'le yer almaktadlr.
Grup, ceviz üretimi ve f]dan yetiştirjciliği ile ilgili canlı
varlıklannın makul değer tahmininde, Canlı Varlıklann
gerçeğe uygun degerinden tahmini pazar yeri
maliyetlennin düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi slraslnda
doğan kazanç ueya zaraı ile, ilgili varlığın geçeğe uygun
değerindeki değişiklikten dogan kazanç veya zarar!,
oluştuğu dönem kar veya zarannda dikkate almaktadlr.
canh Varılklar makul değerleri ile sunulmuŞtur.

Gerçekleştirdiğimiz denet|m çalışmalan dahilinde, ceviz
ağaçlannın Canlı Vadık olarak sınıflandınlması ve gerçeğe
uygun değerlerinin test edilmesi için aşağıdaki denetim
prosedür|eri uygulanmlştlr;

- Söz konusu ceviz ağaçlannın taşıyıcl bitki slnıfına
girmediği ve TMS 41 kapsamında Canlı Vadık olduğunun

tespiti için uzman tarafından hazırlanan rapor kontrol

edilerek değedendirilmiştir.

- Grup'un Canlı Varlık olarak sınıflandırdığı ceviz
ağaçlannın uzman raporu sonucu ulaşılan gerçeğe uygun
değerleri ve ağaçlann fiziki durumlanna ilişkin açıklamalar]
kontrol edilerek değedendirilmiştir,

kilit Denetim konusu Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı
addi Duran nGl

rup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla hazıdanan finansal
blolannda 26,366.843 TL arazi ve arsalan ile 598.854

TL binalan bulunmakta olup. Grup'un aktif büyüklüğünün
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Grup söz konusu arazi ve arsalan ile binalannı TMS'l6
"lVaddi Duran Vadıklaı" standardının ilgili hükümlerine
göre gerçeği uygun değerleri ile göstermeitedir.
31 Aralık 2019 tarihi itibanyla arazi ve arsa|ar ile binalar
toplam değerinin Grup'un aktifinde önemli bir paya sahip
olması ve uygulanan değerleme tekniklerinin m2 başına
emsal fiyatlan, tanmsal faaljyet özelliklerine göre değişen
önemli tahmin ve varsayımlar içermesi sebebiyle, söz
konusu Varllklann gerçeğe uygun değer tespiti tarahmızca
kilit denetim konusu olarak tespit edilmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalan ve denetim
prosedürlerimiz amortisman hesaplamalan ve değer
düşüklüğünü sorgulamak üzerine tasarlanmıştır,
Grup yönetimi taraflndan atanan bağlmslz profesyonel

değerleme kuruluşunun yetkinliği, yeteriiliği ve bağımsızlığı
ilgili denetim standartlan uyannca değerlendirilmiştir,
Grup değer düşüklüğünü test etme modeli incelenmiştir,
Grup'un amortisman hesaplama çalışması yeniden

hesaplanarak değerlendirilmiştir,
Aktifleştirilen f]nansman giderlerinin olup olmadığı test
ediierek değerlendirilmiştir.
Maddi duran varlıklara ilişkin finansal tablo notlannda yer
açıklamalar Incelenmiş ve bu notlarda yer verilen bilgilerin
yeterliliği değerlendirilmiştir.
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4) Yönetinin ve [jst Yönetimden Sorumlu olanların Konsolide Finansal Tablolara iıişkin sorunluluklan

Grup yönetimi, konsolide finansal tablolann Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nca yayımlanan düzenlemeler ve
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartlanna uygun olarak hazırlanmasından, geçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata ve hile kaynaklı
önemli yanlışhk içermeyen finansal tablolann hazıdanmas|nı sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrollerden

sorumludur.

Konsolide finansal tabiolan hazırla*en yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususlan açıklamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da ticari
faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan

sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un iinansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bir bağımsız denetimde, biz bağümsız denetçilerin sorumluluklan şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tablolann hala veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin

makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. SPK tarafından
yayımlanan bağıms!z denetim standartlanna ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim
sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her

zaman tespit edileceğini garanti etmez, Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı oIabilir. Yanlışlıklann, tek başına veya
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılannın bu finansal tablolara istinaden alacaklan ekonomik kararları etkilemesi
makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

SPK taraflndan yayümlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'|ere uygun olarak yürütülen bağlmslz
denetim.n gereği oIarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki

şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz, Tarafımızca ayrıca:

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık'riskleri belirIenmekte ve değerlendirilmekte;
bu risklere kaçılık veren denetim prosedürlen tasarlanmakla ve uygulanmakta ve gönişümüze dayanak
sağlayacak yeter|i ve uygun denetim kan(ı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekArlık, kasıtlı ihmal,
gerçeğe aykın beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanhşlığı tespit
edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir,

Yönetım tarafından kullanılan muhasebe politikalannın uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili
açıklamalann makul olup olmadığı değedendirilmektedir.

Elde edilen denetim kantlaına dayanarak Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi

şüphe oluşturabilecek olay veya şa(larla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve
yönetimce işletmenin sürekliliği esasını kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca vanlmaktadır. Önemli
bir belinizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, linansai tablolardaki ilgili
aÇıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamalann yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir
görüŞ vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen

c
denetim kanıtlanna dayanmaktadtr, Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup'un
sona erdirebilir
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Grup'un iç kontroiünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değii ancak duruma uygun denetim
prosedürIerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
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Konsolide i]nansal tablolann, açıklamaiar dahil olmak üzere, genel sunumu, yaptsı ve içeriği ile bu

tablolann temelini oluşturan işlem Ve olaylan geçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansltlp
yansıtmadığı değerlendirilmektedir,

Konsoljde finansal tablolar hakkında göniş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere Veya

işletmelerin faaliyetlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanltl elde edilmektedir,

Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden Ve yürütülmes|nden sorumluyuz, Verdiğimiz denetim
görüşünden de tek başımtza sorumluyuz.

Diğer hususlann yant sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri d6hil olmak üzere,

bağlmslz denetimin planlanan kapsaml Ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu

olanlara bildirmekteyiz,

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara biIdirmiş

bulunmaktayız. Aynca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlan ve -

varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu oianlara iletmiş bulunmaktayız.

Ust yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tablolann
bağımsız denetiminde en çok önem az eden konulan yani kilit denetim konularını belidemekteyiz. Mevzuatın
konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı
olumsuz sonuçlann, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yarannı aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça
istisnai durumlarda, ilgilj konunun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz,

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükiinlijlijklere itişkin Rapor

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyannca Grup'un 1 0cak-31 Aralık 2019 hesap döneminde defter
tutma düzeninin TTK iİe Şirket esas sözleşmesinin İinansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadlğlna
dair önemli bir hususa rastlanılmamışttr,

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyannca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamalan yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Banş OZKURT'tur,

İstanbul, '12 
Şubat 2020

Aday Bağımsız Denetim ve Serbest lıluhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
(A Member Firm lnternatIona l)

Banş ÖZKU
Sorumlu Denetçi
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VARLlKLAR

TRANsTÜRK HoLDlNG A.Ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARALlK 2019 TAR|Hi iTlBAR|YLA KoNsoLlDE FlNANSAL DURuM TABLoSU

(Tutaflar Tü* Lkasü (TL') cinsinden ifade edilmiştn.)

(Bağımsız Denetimden (Bağımsız
Geçmiş) Denetimden Geçmiş)

Cari Dönem Önceki Dönen
Dipnot 31 Aralık 2019 31 Arahk 2018

Nakit ve Nakit Benzerleri
TicariAlacaklar
Diğer Alacaklar
Peşin odenmiş Giderler
Diğer Dönen Varllklar

b

7
8
10
o

,1.161.078

236,650
1.050j22

475.176
308

8.270
1.008,545

7,589
1.186.982

TOPLAM DONEN VARLlKLAR 2.592.299 2.542.421

Diğer Alacaklar
canlı varlıklar
Maddi Duran Var|ıklar
Maddi Olmayan Duran Varhklar
Peşin odenmiş Gideder
Erte]enm|Ş Verqi Varllğ|

8

13
14

10

31

12.006
51.901.344
36.031.125

630

2.264.066

,l0.698

31,150.279
34.397.937

24.239
425.134

TOPLAM DURAN VARLlKLAR 90.209.,l71

TOPLAM VARLlKLAR 92.801.470

Ekteki dipnotlar finansal tablolann tamamlaylcı parçaslnl oluşturudar
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Dönen varhklar

Duran varllklar

66.008.287

68.550.708
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KAYNAKLAR

TRANsTÜRK HoLDlNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARALIK 2o19 TAR|Hl lrlsanıyı-n xoiısoLiDE FlNANsAL DuRuM TABLosu

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmişti.)
(BağümslzDenetimden (BağınsüzDenetimden

Ge9miş) Geçniş)
cai Dönem ÖncekiDönem

Dipnot 3l Arahk 2019 31 Arallk 2018

klsa vadeli yükümlü|ükle,

Klsa Vadeli Borçlanmalar
UzUn Vadeli Borçlanmalarln Klsa Vadeıİ Klslmlar|
Dığer Finansal Yükümlükler
Ticari Borçlar

Çahşanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer 8orçlar

işkili Taraflara Diğer Borçlar

lo
lo
lo
7

17

3,891.241
2.529.1u

3.786
5.474

42.019
36.613

2.75,1.237

3,988.299
4.728

247 .809
24.477

8,966.819
8.664,981

301.838
5-8
80lna Taraİlara

TOPLAM KlSA VAD M L KLER
36.6,3

6.508.267 15.983.369

uzun vadeli yükümlülükler

Uzun Vadeli Borç|anmalar
Diğer Borçlar

llişkili Taraflara Diğer Borçlar
lıişkiıi oümayan Taraflara Diğer Borçlar

uzun Vadeli Ka§ılıklar
Çahşanlara Sağlanan Faydalara ilişkin lJzun vadeli Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

16 3,653,789
15,998.645
15.749.494

249.151
263.411
263,411

7.270,4u

3,829.810
2.427.769
2.349.836

77.933
208,611
208.611

2,583.196

5_8

8

19

31

ioplıı,ı uzuı veoeı_i VürüıtılüIürı-en 27.,186.329 9.049.386

ÖZKAYNAKLAR
Ana 0rtakh a Ait naklar

enmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesı Farklan
GeriAllnmlş Paylar (-)

Paylara lıişkin Primler
Ker ueya zanlda Y eniden Slnlflandlnlmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamll Gelider Veya Giderler

Yeniden Değerlene ve Ölçijm r\azany' Kayüptan
Tanımlanmüş Fayda Planlan Yeniden Ölçüm Kazançlarü/Kayüptan

Kerdan Aynlan Klsltlanmlş Yedekler
Geçmiş Yıliar K6rlan/(Zaradan)
Dönem Net Kan/(Zararl)

21

21
21

21

99.896
107,278
(7.382)

10.338.600
(113,317,539)

939.171

21

21

21

21

5.315.664

25,623,283
71.554,890

(57,750)

6,129,738

103,720
107.278
(3 558,

(,101.925.616)

3.887.399

1.310,289

25,623.283
71.554.890

(57,750)

6.129,738

kontrol Gücü an lar
TOPLAM YNAKtAR

53.791.210

59.106.874

42.207 .664
43,517.953

92.80,1.470 68.550.708

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlaylcı parçaslnl oluştururlar

C,r o'"
t
,

2

'z
a

ot

TOPLAı, KAYNAKLAR

(



TRANsTÜRK HoLDlNG A.Ş. VE BAĞLl oRTAKLIKLAR|
3,1 ARALlK 2019 TAR|HlNDE soNA EREN HESAP DÖNEMlNE AlT KONsOLlDE

KAR VEYA ZARAR VE DlĞER KAPSAMLl GELlR TABLOSU
(Tutadar Tiilk Lirasü ('TL') cinsinden ifade edilmiştir.)

(Bagımsız
Denetimden Gegniş)

cari Dönem
1 ocak - 31 Arahk

KAR VEYA ZARAR Kl§Mı Dipnot 20,19

(BağümSE

Denetimden Geçniş)
Uncen Donem

1 Ocak. 31 Aralık
2018

Hasllat
sahşlaan Maliyeti (-)

canll Varllklar GerÇeğe uyqun Değer Farklan

22
22

22-23

1,832.523
(1,652.849)

19,793,230

1.235.218
(612.430)

10,082,668

Brüt karlzararl 19.972.904

Genel Yönetim Gidederi (-)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler G)

24
25
26

(684,615)

255.719

|125.012\

(892,163)

295.795
(208,967)

Esas Faaliyet Kerlzararl 19.418.996

Yaırlm Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırlm Faaliyetlerinden Giderler (-)

27
28

50,413
(7,050)

ffi 19.411.946 9.950.534
Finansman Giderleri (-) 30 (1.114,846) (1.581,169)

süRffi 18.297.100 8.369.365

sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri
Ertelenmi G der]/Geliri

EM RARl

Dönem Kerzaraİnln Dağlllml
Kontrol Gücü 0lmayan Paylar
Ana ortaklük Paylan

Pay Başlna Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

DiĞER KAPsAMLl GELlR KüsMı

31

21

32

(2.842.628|
2.842
,l5.454.472 6.657.545

15,454.472
ll.co/.U/J
3.887.399

0,00152 0,00037

6.657.545

5,718.374
939.171

Kir a zararda iden slnlflandlrllm acaklar 20.307

26,035

(5.728}

5.728)

20.307

45.398
(56.747)

1,1.349

11.349

45.398

Tanlmlanmış Fayda Planlan Yeniden lçüm Kazançlan/Kaylplan
Ker Veya Zararda Yeniden slnıflandlnlmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
Ilişkin Vergiler

Elele nmiş verg i G id e ri/Geliri

19

31
D ER KAPSAMLl GE
TOPLAM KAPSAMLl GEL R 15.47 4.779 6.612.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağlllml
Kontrol Gücü 0lmayan Paylar
Ana Ortaklık Paylan

21

15.474.779
11,583,556

3,891,223

6,612.147
5,681.525

930,622

t,+

oİ o'"
ı

9

3

,

10.705.456

9.900.121

(1.711.820)
(1 .711 .820\

Ekteki dipnotlar finansal tablolann tamamlayıcl parçaslnl oluştururlar.
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TRANSTÜRK HoLD|NG A,ş, vE BAĞL| oRTAKL|KLAR|

1 ocAK - 31 ARALIK 2019 HESAP oÖNEMlNE AlT BAĞtMslz DENET|MDEN GEçM|ş KoNsoLloE ÖZKAYNAKIAR DEĞlşiMTA8Losu

(Tulaılar li]ıl< Ljrasü ('TL'l cinsiüjen ilde ed|hıljşlir.)

Ekteki dipnoüar fnansal tablolalln tamamlaycl parçasınt oluşturudaa

ü.r o

a

Ödenmiş
semaYe

semaye
0üzeltme
Fa*lan

Geri
Alhmış
pavlal

Pay lhnç
Primleri

lskontolan

Kar veya zararda
Yeniden

slnflandlrllmayacaİ
Birikmiş Diğer Kap§amll

Gelide.ve Giderler

Kaldan
Aynlan

K,stlanmlş
Yedekler

8irikmiş Kadar

A.a
oıtakl€a Ait
Özkaynaklar

Kontlol Gılcü
0lmayan

Paylar Özkaynaklal

Yeniden
Degedeme
ve ölçüm
Kazançl
KayIplan

0iğer
Kazanç/
Kay|phr

Geçmiş Yılla.
Ka zera|,an

}lel Dönerİ
KaflIzalan

lDiDnot 21) {Dipnot 21} {Dipnot21} (oiDnot 21) (Dipnot 21) lDipnot 2ll fDipnot 21) lDipnot 2'|) {Dipnot 21) lDipnot 21} lDipnot 21) {0ipnot21)

Bakiye 1 ocak 2018 25-a23.283 7,|,554.890 (57.750) 19.971.287 107.27B 1.167 10.338.600 020.925.606} 1.696.435 8-309.584 36.526.139 11.835,723

Tlansfe er

Net Dönğn Kar{zaran)

Diğer Ka9samll Ge]ir(Gide.)
orlak Ko.ıüol A]tnda GerPkle§en
lşlemler

0iğer Deai§ikIikIer NedenlYle Alt§/A2al6

{13,841,549)

(8 549)

1,696,435

5.687.549

224.083

(1,696.435)

939.171 939.171

(8.549)

(8.154.000)

224.083

5.718.374

(36,849)

6.657.545

(45.398)

(8.154,000)

224,ü3

Bakiye 31 Arallk2018 25.623.283 71.554.890 (57,750) 5.129.738 107.278 (7.382} 10.338.600 (113.317.539) 939.171 1,310,28s 12,207,664 13.517,953

Transfeiel

Nel Döneiı Kan(zaraı)

Diğer Kapsanh Geli(GıJe0

Dılğ D4işiklikle. Nedeniy|e AnldAzal§

3 824

(10.338.600) 9.399.429

114.152

(939.171)

3.887.399 3,887,39{)

3.824

114.152

11.567.073

16.483

(,0)

15.454.472

20.307
,l14.142

Batiye 31 Arallk 20l9 25.623.283 71,554.890 (57.750) 6.129.738 107.278 (3.558) (101,925,616} 3.887.399 5.315,561 53.791,210 59,105,874

4



TRANsTÜRK HoLDlNG A.Ş. VE 8AĞLloRTAKL|KLAR|
1 ocAK . 31 ARAL|K 2o19 HESAP DÖİ{EMlNE AlT KoNsoLlDE ııAK|T AKlş TABLoSU

(Tüjlalar Türk Lirasü ("TL")cinsinden ifade edilnişti,)
(Bağümslz Denotinden

Geçniş)
cai Dönen

,l ocak - 3,1 Araİk

(Bağınsız Denetinden
Geçnı,'

öncekjünen
'l ocak - 31 Arallk

2018A, lşletme Faaliyetlerden Elde Edilon Nakit Aklşlafl Dipnot 20,19

Dönem kanzarafl
Dönem l,id Kar/zaİan Mutabakah lle llgili Düzeltmeler
Amorlisman ve ltfa Gideri l|e llgiıi Düzsllmeler
Kldem Tazmina|l Karşlllğl Düzeltmesi
Erlejenmiş Flnansman Giderleri lle ll9ili Düzellmeler
Edelenmiş Finansman Gelirleri Ile llgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun oeğer Kaylplan (Kazançlan) lle llgili Düzeltmeler
Vergi(Geliri) Gideri lle ]bili Düzellmeier
0uran Varllklann Elden Çlkaılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançla4
lle llgili Düzeltmeler

işletme sermayesİnde gerçekleşen değİşiml€r
Ticari Alacaklardaki Azallş (Arhş) ile ilgili oüzeltmeler
Faaliyeilerle llgili Diğer Alacaklardaki Azallş (Artlş)ile ilgili Düzeltmeler
canlı Varllklardaki A-zallş (Artlş)

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azallş (Artış)
Ticari Borçlardaki Artlş {Azallş)jle llgili Düzeltmeler

Çallşanıara sağıanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Arlış (Azallş)
Faaliyeller ile llgili Diğer 8orçlardaki Artlş (AzallŞ)ile llgili Düzeltmeler
Ertelenmiş Gelirleıdeki Artlş {A2a]lş)
işlelme sermayesinde Gerçekleşen Djğer Artlş (Azallş)iıe llgjli Düzeltmeler
Toplam Dİizeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen tlakit Akşlarl
odenen l-alz
Allnan Faiz
Diğer Nakit Giri§leri (Çlkı§larl)

13_14

19
7
7

23
31

27

15.454.472

(19.793.230)
2,u2,628

6,657.545

(50,41!|

464.332
28,765
2.105

350.732
169,160

3.202

|13-124J
(10,082,668)

1_711-820

(1.000.328) (1,253,746)

7

8
15

10
7
17

8
10

9_11

238.526
(1.000)

(957.835)

24.920
(245,040)

|11,223)
{39.207)

(52_4a2)

409,429
7.012-184
(451.417)

|22.161l
17.602

(207,317l
280.659
(98,509)

c.bJ l

(2.,l43.589) 5.691.755

30

29

1,114,846

114-142

1.581 169

224-083

l9p!m {914.601) 7,497.007

B. Yatlnm Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akşlan
Maddi Ve l\,4addi 0lmayan Duran Varl|klann satış|ndan Kaynaklanan Nakit
Girişleri
l\ıaddi Ve l\4addi olmayan Duran Vadıklann Alımından Kaynaklanan Nakit
clklşlan

13

14

11,500

(2,109,650)

59,191

(879,230)

Toplam (2.098.150) (820,039)

c. Finansman Faaliyetlerlnden Kaynaklanan İ,lakİtAklşlarl
0rlak Kontrole Tabi lşlelmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit
Girişleri (Çlklşlan)
Finansa l Borçlard aki Artlş(Azallşlar)
Il,şkli Taraflardan Al.nan 0lğer Borçlardaki Arllş/(Azallş)
Udenen Falz

16

5

30

(861.120)
4.7u 677
(749.850)

(8,154.000)

2.530.535
1.500.566

(1.581.169)

Toplam 3.123.107 (5,704,068)

Yabancl Para Çevirim Farklannln Etkisinden
Benzerlerindeki Net Artlş (fuallş) (A+B+c)

ce Nakit ve Nakit
110,956 972,900

D, Yabancı Para Çevirim Farklannln Nakİt ve Nakİt Benzerlerİ Üzerindekİ
Etki3i
Nakıt ve Nakit Benzerlerindeki Net Artlş (Azallş) (A+B+c+D) 6

,110.956 972.900

E, 0önem Baş| Nakit Ve Nakit Benzerleri 6 1,050,122
Dönem sonu Nakit ve Nakit Benzerleri {A+B+c+O+E) 6 1,050,,l221.,l61,078

-t

Ekleki dipnotlar f nansal lablolan n tam amİaylcl parçasln l oluşlu rurlar
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TRANsTÜRK HoLDiNG A.Ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARAL|K 2019 TARiH|NDE SONA EREN HESAP

DöNE[/iNE AiT FiNANsAL TABLOLARA iLlŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Linsı ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

,l. GRUP,UN oRGANizAsYoNU VE FML|YET KoNUsU

Genel Bilqiler:

Transtü* Holding Anonim Şirketi ('Şi*et' veya 'Ana Ortaklık"), 7 Mayıs 1971 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in esas
faaliyet konusu, herhangi bir konuda iştigal eden kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türden holding

ve/Veya yat|nm ortaklıklanyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerinin Va adi ortaklİk Ve

komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermayesine ve/veya yönetimine katılmaktır,

Transtürk Holding Anonim Şirketi lstanbul Ticaret Sicili'ne 110889 sayl ile kayltll olup, kanuni adresl Ataköy 7-8-9-10,

Kısım Mh. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cd, N:8/2 K:9 D:37 Bakırköy/lstanbul'dur. Şirket pay senetleri, 1 Eylül 1992

tarihinden 17 Nisan 

'018 

tarihine kadar Borsa lstanbul A.Ş.'de (BlsT) işıem görmüştür. Borsa lstanbul A,Ş. yönetim

kurulunun 17 Nisan 2018 tarihli karanna göre; Paylaı Yakın lzleme Pazan'nda işlem gören Transtürk Holding

A,Ş.'nin, öz sermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi 'nin 23-1lf ue 23-1ld bendi kapsamında
paylannın kottan çlkanlmasIna karar Verilmiştir.

31 Aralık 2019 tarihi itibanyla şirket sermayesi 25.623.283 TL (31 Aralık 201.8: 25.623.283 TL) olup, kontrolü elinde

tutan taraflar Mustafa Laz ve İsmail Uslu'dur (31 Aralık 2018: Mustafa Laz ve İsmail Uslu).

Şi*et'in çıkanlmış sermayesi 25,623.283 TL olup, söz konusu çıkanlmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde
tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominat değerde, 5.000 adedi A Grubu, 2.562,323.389 adedi B

Grubu olmak üzere iki gruba aynlmıştır. A ve B Grubu paylann tamamı hamiline yazılıdır.

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutan Pay Oranı Pay Tutan
Mustafa Laz (')
lsmail Uslu (-)

Yatınmcı Tazmin Me*ezi (-)

lsmail Uslu ve Mustafa Laz(--)
Diğer

<0,10/o

<0,10/o

<0,1Yo

0,07o

99,9o/o

18

18

14

<0,1%

<0,10/o

<0,1%

6,12Yo

93.88%

18
18

14

1.566.832
24.056.40l 25,623-233

Toplaml 100,0% 25,623,283 100,0% 25.623,283

(') Söz konusu paylar Transtürk Holding A,Ş.'nin A Grubu paylannı oluşturmakta olup, Mustafa Laz ve İsmail Uslu
Transtürk Holding A.Ş.'nin toplam 5,000 adet olan A Grubu paylannın 3.540 adedini '15 Kasım 2018 tanhinde satın
aımlştlr, A Ve 8 Grubu paylann tamamı hamiline yazılldır.

(--) Söz konusu paylar Transtürk Holding A.Ş.'nin B Grubu paylannı oluşturmakta olup, Mustafa Laz ve İsmail Uslu
Transtürk Hoİding A.Ş.'nin toplam 156.683.245 adet B Grubu pay|nı SPK'nın 2'l Şubat 2019 tarihli zorunlu pay alım
teklifi yazısına istinaden satln a!müşlardır, A ve B Grubu paylann tamamı hamiline yazllldlr,

Finansal Varlıklar.

Şirket'in 31 Aral|k 2019 tarihi itibanyla bir bağlı o(aklığı (Anadolu Ceviz Uretimi A,Ş.) bulunmakta olup, hep birlikte
"Grup" olarak anılacaktır, 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla, Transtürk Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ödenmiş SermayedekiNominal
Ticaret Ünvanı ser

Tanmsal ürün (ceviz)
8.154.000 18

Tutarı
lştirak
oranl Faal Konusu

Kuruluş
Yılı

Edinim
Yılı

aı
6

"t,

Anadolu ceviz Üretim A 43,300,000 83 üretimiVe satl

a
oi

oıtakhk yaoısı:



TRANSTÜRK HoLDiNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARAL|K 2019 TAR|H|NDE SONA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

(-) Transtürk Holding A.Ş., lvlustafa Laz ve lsmail Uslu'nun paylannın tamamına sahip olduğu Anadolu Ceviz Üretim
A.Ş,'de bulunan '154,000 adet imtiyazlı A Grubu. payı 3 Araltk 2018 tarihinde 8.154.000 TL bedelle satın almıştır. Bu
işlem ile Transtürk Holding A.Ş, Anadolu Ceviz Uretim A.Ş.'nin yönetım hakkını elinde bulunduran A Grubu paylannın

çoğunluğuna sahip olarak kontrol gücünü elde etmiştir. Bu nedenle Anadolu Ceviz Uretim A.Ş. ekli finansal tablolarda

bağll ortakhk olarak dikkate alınmlş Ve tam konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibanyla üç bağlı ortaklığı (Sheffer Transtü* Tanm sanayi ve Ticaret A.Ş., ocean Su
Teknolojileri A.Ş., Anadolu Ceviz Uretimi A.Ş,) ve bir iştiraki (Gateks lplik Sanayi A,Ş.) bulunmaktadır (Grup).

3,1 Arallk 2018 tarihi itibanyla, Transtürk Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkİn bilgiler aşağldaki gibidir:

Ödenmiş
Sermayedeki
Nominal Pay

Tutarı
İştirak
Oranı Faali

Kuruluş
Ylh

Edinim
YılıTicaret unvanı

Anadolu ceviz
A.Ş (,)

Serm sl

43,300.000 8.154.000

Konusu
Tanmsai ürün (ceviz)

18,83 üretimi Ve satlşl 2007 2018
retim

Sheffer Transtürk Tanm
San, Tic, A.Ş, (-') 69,000 68.960

Her türIü gübre Ve tanm
99,94 ilaçlannınüretimi 199,1 1991

Ocean Su Teknolojileri

Sanayi ve Ticaret A.Ş,

{, 50,000 50 000

Sıvılar için filtreleme

Veya antma makine ve
100,00 cihazlannınimalatı 2016 2016

Gateks İplik Sanayive
Ticaret A,Ş. (---) 12,000.000 2.280.000

Konfeksiyon ürünlerinin
imali, ihracatı, ithali ve

19,00 pazarlaması 1996 1997

(') Transtürk Holding A.Ş., Mustafa Laz ve İsmail Uslu'nun paylannın tamamına sahip olduğu Anadolu Ceviz Üretjm

A,Ş.'de bulunan 8.000.000 adet B Grubu Payı 16.11,2018 ve 154.000 adet A Grubu payı..27.11.2018 tarihlerinde
8.154.000 TL bedelle satln almlştır. Bu işlem ile Transtürk Holding A,Ş. Anadolu Ceviz Uretim A.Ş"nin yönetim

hakkını elinde bulunduran A Grubu paylannın çoğunluğuna sahip olarak kontrol gücünü elde etmiştir, Bu nedenle
Anadolu Ceviz Üretim A.Ş. ekli finansal tablolarda bağh ortakhk olarak dikkate a|lnmİş Ve tam konsoIidasyon yöntemi

ile muhasebeleştiriImiştir.

(--) Transtürk Holding A,Ş, 3'1 Aralık 2018 tarihinde aldığı yönetim kurulunda, Sheffer Transtürk Tanm San. Tic, A.Ş.
ve Ocean Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş,'nin faaIiyetlerinin bulunmamasından dolayı tasfiye edilmesi karan
almışlardır. 31 Aralık 2018 tarihi itibanyla tasfiye süreci henüz başlamadığından söz konusu şirketler ekli finansal
tablolarda konsolide edilmişlerdir.

(-*) 31.12.2018 itibanyla gayrifaal olduğu için ilişikteki finansal tablolarda karşıhk aynlmıştır.

31 Aralık 2019 tarihi itibanyla, Anadolu Ceviz'ın sermayesi 43.300,000 Tl'dir. Bu sermaye, her biri '1,00 Türk Lirası
değerinde 43.300,000 paya aynlmış olup, 300.000 paya kaçıhk 300.000 TL'sl A Grubu nama yazılı, 43,000.000
paya kaşılık 43.000,000 TL'si B Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Anadolu Ceviz'in 31 Aralık 2019 ve 31

Arahk 2018 tarihleri itibanyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

3l Aralık 2019 3,1 Aralık 2018
Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutan Pay Oranı Pay Tutarı
Mustafa Laz
ısmail uslu
Transtürk Holding A,Ş

17,573,000
17,573.000

8.154.000

17,573.000
,l7.573,000

8.154,000

%40,58
o/o40,58

%18,83

%40,58
Yo40,58

%,l8,83
odenmiş sermaye ToplamI %100,00 43.300.000 %l00,00 43.300.000

Anadolu Ceviz'in pay senetleri iki gruba aynlmlşt|r, A Grubu paylar imtiyazlı pay|ar o|arak kabul edilmişti
paylann devri devredenin cirosuyla mümkündür, ancak şirkete ka§l hüküm ifade edebilmesi, yönetim rl

o
ve ortaklar pay defterine kaydedilmesi ile mümkündür. Pay senetlerinin gruplanna göre dağılımı aşağ

a o

7
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DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Pa Adedi
Grup Transtürk Holding A.Ş. Mustafa Laz smail uslu
A
B

,l54.000

8,000,000
73,000

17.500,000
73.000

17,500.000

Toplam 8.154.000 17.573.000 17.573.000

Anadolu Ceviz'in fiili faaliyet konusu her türlü yaş meyve ve sebzenin ekimi, dikimi ve yetiştirilmesi iIe her türlü

tanmsal ürünün, tohumun, İldenin, fidanln, ilacın, gübrenin, sulama sistemlerinin ve ekipmanlannın alım satımıdır,
Anadolu Ceviz faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) yürütmektedir, Anadolu Ceviz faaliyet konusu
kapsamlnda "Chandle/'cinsi ceviz üretimi ve satlşt yapmaktadır. Anadolu Ceviz söz konusu faaliyetlerini Manisa lli,

Salihli llçesinde toplam kullanım alanı 3.265,678 metrekare büyüklüğündeki ceviz bahçelerinde (Hacıhıdır Ceviz
Bahçesi ve Kemer Ceviz Bahçes!) gerçekleştirmekte olup, ceviz bahçelerinde toplam 100.813 adet ceviz ağacı
bulunmaktadlr, ceviz bahçelerine ait detayh bilgiler aşağıda verilmişth.

Anadolu ceviz'ln sahibi olduğu Ve aktifine kayıtlı Manisa ili salihli ilçesi Hacıhıdır Köyü'nde toplam 20 parselden
oluşan ve 1,324.266 metrekare yüzölçümü olan "cevizlik" Ve'Palamutlu Tarla" nitelikli taşlnmazlan bulunmaktadlr.

Söz konusu taşınmazlara ait detayll bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Parsel Nitelik
Yüzölçümü

(m2}
Anadolu Ceviz'in

Hissesi
Hisseye Düşen

Yüzölcümü (m2}
kullanlm Alanl

Yüzölçümü (m2)

35

ll
10

9

7
6

28
na

23
24
a.,

J4
16

15

13

12

11

al
14

Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik

palamutlu Tada
Cevizlik
ceVizİik

palamutlu Tarla
cevizlik
ceVizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
Cevizlik
ceVizlik
Cevizlik

87.743
16.597
40.738

117.737
173.156

28.704
49,268
15.453

110.302

53.223
45.682
42.412
37.753
29.453
82.267

285,656

14,187
37.155
75.6,11

6.307

Tam
Tam
Tam
Tam

Tam
Tam
Tam
Tam

847l1097
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

87.743
16.597
40.738

117 .737
173.,l56

28.704
49.268
15.453

85,165
53.223
45.682
42.412
37.753
29.453
82_267

285.656
14.187
37.155
,ı.oll
6,307

87.743
16.597
40.738

117.737
173.156

28.704
49.268
15.453
85.165

53.223
45.682
42.412
37,753
29.453
o1.10l

285.656
14.187
37.155
75.611
6.307

verilen toplam 1.941.414 metrekare yüzölçümüne sahip sahası bulunmaktadır. Söz konusu tahsis edilen 1.941.414
metrekare yüzölçümüne sahip saha için Başbakanlığın 2012115 sayllı Genelgesi kapsamında özel ağaçlandürma izni
venlmesi, T.C, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube l,lüdürlÜğıİ tarafından 9
Nisan 201 5 tarihinde onaylanmıştır.

Tahsis süresi 49 yıl olup, Anadolu Ceviz izin süresinin sonunda, izin hakkı sahibi olarak talep elmesi durumunda söz
konusu süre bir izin süresi kadar (49 yıl) uzatılabilecektir, Anadolu Ceviz saha tahsisine iljşkin oIarak, 4
tarihinde genel ve özel şartlann belirlendiği taahhüt senedi imzalamıştır .(,.* o

e
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DöNEN/iNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

ozel ağaçlandırma proJesi kapsamlnda tahsis edilen sahaya ve izne ilişkin detaylar aşağlda yer almaktadlr:

lzin konusu Ozel Ağaçlandırma

orman Bölge lVüdüdüğü izmir

Orman İşletme Müdürlüğü

Orman lşletme Şefliği Adala

ızin süresi 49 yıl

İzin Başlangıç Tarjhi 16 Nisan 2015

olur Tarjhi Ve No'su 16 Nisan 2015 _ 2015/12 E_iZiN No: 1806_858

Proie No Ve 0nay Tarihi Manisa A.'l4.376 - 9 Nisan 2015

Anadolu Ceviz'in yukanda açlklanan taşınmazlannda toplam 100.813 adet 'Chandleı'' cinsi ceviz ağacı

bulunmaktadır. T.C, Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi verilerine göre ceviz

ağaçlannın dikim tanhi, yeri ve sayılanna göre dağımı aşağıdaki gibidir:

Ada / Parsel
No Yer

kullanılan Arazinin
Alanı (da) Ekim Tarihi Ağaç Sayısı (adet)

,ra

27

10
o

7

6

Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
l\ılanisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır

87.743
16.597

40.738
117.737

173.,156

28.704
49.268

30 Aralık 2007
30 Arahk 2007
30 Aralık 2007
30 Aralık 2007
30 Aralık 2007
30 Aralık 2007
30 Aralık 2007

1.382

623
1.831

2.737
Arc

735

8.000

28
aa

23

24

JJ

l\,1anisa-Salihli/Hacıhıdır

I/anisa-Salihl j/Hacıhıdır

Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıd ır

15.453

85.,165

53.223
45.682
42.412

30 Nisan 2012
30 Nisan 20,12

30 Nisan 2012
30 Nisan 2012
30 Nisan 2012

493
2.626
,1.693

1.420
651

6,882

34

16

15

13

12

11

21

14

Manisa-Salihli/Hacıhıd ır

Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır

37.753
29.453
82.267

285.656
14.187

37.155

75.611

6,307

30 Nisan 2013
30 Nisan 2013
30 Nisan 2013
30 Nisan 2013
30 Nisan 2013
30 Nisan 20'l3
30 Nisan 20'l3
30 Njsan 2013

1.728
,1.594

3.879

12.665

627

1.634

3.331

290

25.748

196

197

Manısa-Salihli/Kemer
Manisa-SalihIi/Kemer

151.7 45

248.751
30 Aralık 2016
30 Aralık 2016

4.704
7.711

12.415

243

198

1.092,326

448.590

31 Mart 2017

15 Arahk 2017

33,862

13,906
47.768

Toplam 3.265.678 100.813

ğ.*
a

oa
o

4 I
,.
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Manisa-Salihli/Kemer
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DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL') cinsinden ifade edilmiştir.)

2. F|NANSAL TABLoLAR|N SUNuMUNA iLişKiN ESASLAR

2.1. sunuma ilişkin Temel Esaslar

Finansal Tablolann Hazlrlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Polİtikaları

İüişikteki konsol|de linansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) 13 Hazi,ran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan Seri ll, 14,1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği'
('Tebliğ') hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartlan Kurumu ("KGK") tarafından
yünirlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartlan'na (TMS) uygun olarak hazır|anmıştır. TMS; Türkiye

Muhasebe standartIan, Türkiye Finansal Raporlama standartlan ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK taraflndan 7 Hazian 2013 tarihli duyuru ile açlklanan formatlara uygun

olarak sunulmuŞtur.

SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5'inci maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu ('KGK') tarafından yaylmlanan Tü*iye l\ıuhasebe standarllan'nl / Tü*iye Finansal
Raporlama Standartlan ile bunlara ilişkin ek ve yorumlan ("Tlı/SrrFRS") uygularlar,

Grup, muhasebe kayıtlannı ve yasal finansal tablolannı Türkiye'de geçerii olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve
lılaliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre Türk Lirası olarak tutmaktadır.

Konsolide finansal tablolar Grup'un yasal kayıtlanna dayandınlmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK
tarafından yayınlanan Tü*iye Muhasebe Standartları'na göre Grup'un durumunu gerektiği gibi sunabilmek için bazı
düzeltme ve sınıffandlrma değişikliklerine tabi tutularak hazlrlanmlştlr, Konsoltde finansal tablolar, gayrimenkullenn
ve canlı varlıklann yenıden değer|enmesi hancinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

Grup bünyesinde gerçekleşen detaylan Dipnot 1'de belirtilen bideşme işlemi, ortak kontrole tabi işletmeleri içeren bir
birleşme olup'TFRS 3lşletme Birleşmeleri" standardı uygulanmamıştır. TFRS'lerde ortak kontrole tabi işletmelerin
muhasebeleştinlmesine ilişkin özel bir hüküm bulunmadığından "TMs 8 Muhasebe Politikalan, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler ve HataIa/ standardının 10-12'nci paragraflannda yer verilen hiyerarşi çerçevesinde
belirtilen muhasebe politikalan uygulanmıştır, KGK'nın, bu konu ile uygulamalarda görülebilecek muhasebe
politikalanna ilişkin farklılıklan gidermek amac|yla almış olduğu 'l7 Ekim 2018 tarihli karar uyannca aşağıda
belirlenen muhasebe esaslan uygulanmüştır:

(i) Haklann birleşmesi yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir, dolayısıyla finansal tablolarda şereiiyeye yer
verilmemiştir.

(ii) Haklann birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibanyla
bir|eşme gerçekleşmiş gibi konsolide finansal tablolar düzeltilmiştir ve ortak konlrolün oluştuğu rapodama
döneminjn başından itibaren karşılaştırmah olarak sunulmuştur.

(iii) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin ilnansal tablolara yansıtılmasında ana ortakhk açısından bakı!ması
uygun olacağ|ndan, konsolidasyon iŞleminde Grup'un kontrolünü elinde bulunduran Şirket'in ortak kontrolde
bulunan şirketlerin kontrolünü ele geçirdiği tarihte ve sonrasında TMS'ye göre finansal tablolar
düzenlenmiştir,

0rtak kontrole tabi işletme bideşmesi nedeniyle oluşacak muhtemel aktif-pasif uyumsuzluğunu gidermek amacıyla
özkaynaklar altında denkleşürici bir hesap olarak 'Ortak Konkole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İ|eren Birleşmelerin
Etkisi' hesabı kullanılmlştlr.

*
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Yüksek Enfl asyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

SPK'nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayllı kararı uyannca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye Muhasebe

standartlan'na uygun olarak iinansaI tablo hazırlayan şirketler için, 'l Ocak 2005 tarihinden itibaren geçedi olmak

üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir, Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No'lu

'Yüksek Enllasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı (TMS 29) uygulanmamışhr,

|şletmenin Sürekliliği Varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Grup'un önümüzdeki bir yllda Ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde vadıklanndan fayda

elde edeceği ve yükümlülüklerini yerİne getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazlrlanmlştlr.

Netİeştirme / Mahsup

Finansal varhklar Ve yükümlülükler, yasal olarak netleşt|rme hakklnln Var olması, net olarak ödenmesi veya tahsiIinin

mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yenne getirilmesinin eş zamanlı olarak

gerçekleşebilmes| halinde, İinansal durum tablosunda net değerleri ile gösterilirler.

Konsolidasyon Esaslarl

Konsolide f]nansal tabtolar, ana ortakhk olan Şi*et'in ve kontrolün başlamastndan sona erene dek, bağlı ortakhklann

hesaplannı içermektedir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali ve operasyonel
politikalan üzerjnde gücünün olması ile sağlanlr.

Bagh OıiakJıklar

Bağlı ortaklıklar, Grup tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Grup, bir işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken

getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri işletme üzerindeki gücüyle

etkileme imkanına sahip olduğu durumda işletmeyi kontrol etmektedir, Bağlı ortaklıklann linansal tablolan, kontrolün

başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir.

Bağlı ortaklığın muhasebe politikalan, gerek gönildüğünde Grup tarafından kabul görmüş pliükalara uyum sağlamak
adına değiştiri|miştir. Söz konusu durum kontrol gücü olmayan paylarda ters bakiye ile sonuçlansa dahl, toplam
kapsamll gelir ana ortakllk hissedar|anna ve kontrol gücü olmayan paylan aktanlır.

31 Anlık 2019 tarihi itibanyla konsolidasyona tabi tutulan ortaklıklann dogrudan ve dolaylı iştink oranlan aşağıdaki
gibidir:

Ticaret unvanl
0denmiş

Sermayesi
Sermayedeki

Nominal Pay Tutan
lştirak
Oranı Faaliyet Konusu

Kuruluş
Ylll

Edinim
Ylh

Anadolu Ceviz UretimiA.Ş. (]) 43.300,000 8.154,000
Tanmsal ürün (ceviz)

18,83 üretimive satışı 2007 2018

31 Aralık 2018 tarihi itibanyla konsoIidasyona tabi tutulan ortakhklann doğrudan ve dolaylı iştink onnlan aşağıdaki
gibidiı:

Ticaret lJnvanı
Ödenmiş

Sermayesi
sermayedeki

Nominal Pay Tutan
İştirak
oranl Faaliyet Konusu

Kuruluş
Yılı

Edinim
Yılı

Anadolu ceviz uretimiA,Ş. (1) 43.300,000 8.154,000
Tanmsalürün (ceviz)

'l8,83 üretimiVesatlşl

,1991 
1991

Ocean su Teknolojileri Sanayi
SlVllar için f]ltreleme

Veya antma makine ve
50,000 100,00 cihazlannın imalatı

.l
6

t

t

+

Ve Ticaret A (3) 50.000

11

J

2007 2018
Sheffer Transtürk Tanm San, Her tüdü gübre Ve tanm
Tic. A,Ş,(') 69.000 68.960 99,94 ilaçlannın üretimi

1
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DöNEN,liNE AiT FiNANsAL TABLOLARA iLiŞKiN DlPNOTLAR
(TutarIar aksi b€lirtjlmedikçe Türk Lirası ('TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

(1) Transtürk Holding A.Ş,, Mustafa Laz ve ismail Uslu'nun paylannln tamamlna sahip olduğu Anadolu Ceviz Üretim
A,Ş,'de bulunan 8.000.000 adet B Grubu Payı 16.11.2018 ve 154.000 adet A Grubu pay..27.11.2018 tarihlerinde
8,154,000 TL bedelle satın almıştır. Bu işlem ile Transtü* Holding A,Ş. Anadolu Ceviz Uretim A.Ş.'nin yönetim

hakkını elinde bulunduran A Grubu paylarının çoğunluğuna sahip olarak kontrol gücünü elde etmiştir. Bu nedenle
Anadolu Ceviz Üretim A.Ş, ekli İlnansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir.

(2) Sheffer Transtürk Tanm Sanayi Ticaret Anonim Şkketi 6 Mart 2019 tarihinde devredilmiştir, Bu nedenle 31 Aralık
2018 tarihi itibariyla konsolidasyona tabi tutulmuş ancak, 3'l Aralık 2019 tarihi ltibariyla konsolidasyona tabi

tutulmamlştlr.

(3) ocean su Teknolojileri Sanayi ve Tjcaret Anonim Şirketi 24 Eylül 2019 tarihinde tasf]ye edilmiştir. Bu nedenle 31

Aralık 2018 tarihi itibariyla konsolidasyona tabi tutulmuş ancak, 31 Aralık 2019 tarihi itibarjyla konsolidasyona tabi

lUtuImamlştlr.

Konsolide finansal tablolann hazırlanması aşamasında grup iç| yapılan işlemler, grup içi bakiyeler ve grup içi

işlemlerden dolayı oIuşan gerçekleşmemiş gelirler ve gideder ka§ıhklı olarak silinmektedir. lştiraklerle ana ortakhk ve
ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağh ortakhklan araslnda gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan karlal Ve zaradar,
ana ortaklığın işthakteki payı oranında netleştirilmiştir, Geçekleşmemiş zararlar değer düşüklüğüne dair kanıt olmadığı
sürece gerçekleşmemiş kazançlarla aynl şekilde silin|der.

Konsolide bilanço ve konsolide qeli tablosu düzenleme esasları

T an Konsolidasyon Yöntemi:

- Şi*et'in ve bağlı ortaklıklann ödenmiş sermayesi ve bilanço kalemleri toplanmıştür. Yapılan toplama işleminde,
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklann birbirlerinden olan alacak Ve borçlan karşlhkh elimine edilmiŞtir.

- Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket'in ödenmiş sernayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortakhklann
odenmiş sermayesi yer almamaktadlr.

- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklann ödenmiş/çıkanlmış sermaye dahil bütün özsermaye grubu
kalemlerinden, ana ortakhk ve bağh ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançonun
özkaynak hesap grubundan sonra "Kontrol Gücü Olmayan Paylai'hesap grubu adıyla gösterilmiştir.

- Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklann birbir|erinden satın almış olduklan dönen ve dunan varlıklar ilke olank, bu
varlıklann konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyeti üzerinden gösterilmesini sağlayacak
düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi öncesinde bulunan tutarian üzerinden konsolide bilançoda yer almıştır.

- Şirket'in ve bağh ortakhklann gelir tablosu kalemlen ayn ayn toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon
yöntemine tabi ortakhklafln birbirine yapmış olduklan mal ve hizmet satışlan, toplam satış lutarlanndan ve satılan
mal maliyetinden indiriimiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklann stoklanna ilişkin bu ortakhktar ansındaki
mal alım-satımından doğan kar, konsolide linansal tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine
eklenmiş, zarar ise stoklara eklenerek satllan malın maliyetinden düşünilmüştür. Konsolidasyon yöntemine tabi
ortaklıklann birbirieriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda kaşıhklı mahsup
edjlmiştir.

- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklann net dönem kar veya zararlanndan konsolidasyon yöntemine tabi
ortakllklar dlşlndaki paylara isabet eden klsım, net konsolide dönem kanndan sonra 'Kontrol Gücü Olmayan Payla/'
hesap grubu adıyla gösterilmiştir.

- Gerekli gönilen durumlarda bağlı ortaklıklann finansal tablolann
prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.

ı diğer grup içi şirketlerinin uyguladığı muhasebe
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Finansal Tablolann Onaylanması

Grup'un konsolide flnansal tablolan Transtürk Holding A.Ş. yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve'l2 Şubat 2020
tarihinde yayımlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Şi*et Yönetimi'nin ve bazı
düzenleyici organlann yasal mevzuata göre düzenlenm|ş i]nansal tablolan yayımlandıktan sonra değiştirmeye
yetkileriVardlr.

Karşllaştlrmah Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloİann Yeniden Düzenlenmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un konsolide flnansal tablolan önceki
dönemle kaşllaştırmall olarak hazlrlanmaktadlr, cari dönem konsolide f]nansal tablolann sunumu iİe uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandınlır ve önemli farklılıkiar açıklantr.

2.2. Muhasebe Politikalannda Değişiklikler

Bir işletme muhasebe politikalannı ancak aşağıdaki hallerde degiştirebilir;
- Bir Standart Veya yorum taraflndan geakla klllnlyoca Veya
- İşletmenin iinansaldurumu, performansı veya nakit akışlan üzerindeki işlemlerin ve olaylann etkilerinin finansal

tablo|arda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise,

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan Vermek üzere, Grup'un finansal tablolan kaşılaştırmalı
olarak hazlrlanmaktadır. Finansal tablo kalemİerinin gösterimi Veya sınıflandırılması değiştiğinde karşllaştınlabilirliği
sağlamak amaclyla, öncekj dönem finansal tablolan da buna uygun o|arak yeniden sınıflandınlır,

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tablolann hazıdanmasında esas alınan muhasebe politikalan,
aşağıda belirtilen ve 1 Ocak 2019 tarihi itibanyla yürür|üğe giren TFRS g Finansal Ançlar ve TFRS 15 Müşteri
Sözleşmelerinden Hasllat Standartlan haricinde, 31 Aralık 2019 tarjhi itibanyla hazırlanan İinansal tablolar ile tutarll
olarak uygulanmıştır,

Grup, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 9 Finansal Araçlaiı ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatı ilk kez
uygulamıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerii olan diğer standartlar da bulunmakla birlikte bu standart|ann
Grup'un finansai tablolan üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Finansal tablolara etkileri

Grup, 1 Ocak 20'19 tarihinde başlayan hesap döneminde TFRS g Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri
Sözleşmelerinden Hasllat standartlarlnl uygulam|şt|r. Uygulanan günceİ muhasebe politikalan ise Dipnot 2.5'te
açıklanmıştır,

TFRS 9 ve TFRS 15 standartlannın uygulamasının 31 Aralık 20'19 tarihli finansal durum tab|osu ve aynı tarihte sona
eren hesap dönemine ait kar veya zanr tablosuna etkisi olmam|ştlr.

2.2.1, TFRS 9 Finansal Araçlar Etkiler Ölçümü

Sınıilandırma ve iilçüm
Grup, finansal varlıklarını itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebele ştirilen, gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamh gelir tablosuna yansıtılan ve gerçeğe uygun değer farkı kar ueya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak
Uç sınıfta muhasebeleştirmektedir, Sınıfl andırma, finansal Varhklann yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve
finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlannın özellikleri esas alınarak yapIlmaktadır. Grup, finansaI ln
sınıflandırmasını satün allndıkları tarihte yapmaktad lr, TFRS 9, mevcut TMS 39 standardında yer a lan

hazır finansal Varhk kategorilerinj ortadan kaldlrma
o
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'İtfa edilmiş mal|yeti üzerinden ölçülen finansal varlıklaı", sözleşmeye bağh nakit akıştannın tahsil edilmesini
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlannda belirli tarihlerde sadece anapara ve
anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlannın bulunduğu, türev araç olmayan iinansal
varlıklardır. Grup'un itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen iinansal varlıklan, 'nakit ve nakit benzerleri",
"ticari alacaklad Ve "diğer alacaklaü'' kalemlerini içermektedir. ilgili varllklar, finansal tablolan ilk kayda allmlannda
gerçeğe uygun değerieri ile; sonraki muhasebeleştirmelerde ise etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
bedelleri üzerinden ölçülmektedir. ltfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen Ve türev olmayan İinansal varlıktann

değerlemesi sonucu oluşan kazanç Ve kaylplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

"Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamh gelire yansıtılan finansal varlıklaı'', sözleşmeye bağlı nakit akışlannın
tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını amaçlayan bir jş modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme

şartlannda beIirli tarjhlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit
akışlannın bulunduğu türev araç olmayan finansal vadıklardır, llgIli finansal var]ıklardan kaynaklanan kazanç veya
kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç ya da kayıplan ile kur farkl gelir Veya giderleri dlşlnda kalanlar diğer kapsamll
gelire yansıhlır, Söz konusu varlıkların satılması durumunda diğer kapsamlı gelire sınıflandınlan değerleme farklan
geçmiş yıl karlarına sınıfl andınlır.

Grup, özkaynağa dayah finansal Varlİklara yapllan yatınmlar için, gerçeğe uygun değerinde sonradan oluşan
değişimlerin diğer kapsamh gelire yansıtılması yöntem|ni, ilk defa linansal tablolara alma sırasında geri dönülemez
bir şekilde tercih edebilir, Söz konusu tercihin yapılması durumunda, ilgili yatınmlardan elde edilen temettüler gelir
tablosunda muhasebeleştirilir.

"Gerçeğe uygun değer fa*l kar ueya zarara yansltllan finansal varlıklaı", itfa edilmiş maliyeti üzennden ölçülen ve
gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal variıklar dışında kalan finansal var]ıklardan
oluşmaktadlr. Söz konusu varlıklann değedemesi sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.

TFRS 9 kapsamında finansa| vadık ve yükümlülüklerin sınıflandırmasına ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Bu
kapsamda yapılan sınıflandırmalara ilişkin değişikliklerin finansal vadıkların öIçümüne ilişkin bir etkisi
bulunmamaktadır.

TMS 39'a göre önceki
sınıflandırma

TFRS 9'a göre yeni
sınıflandırma

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacakIar

Finansal kümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

. Ticari alacaklar

. Nakit Ve nakit benzerIeri

krediler ve alacaklar
krediler ve alacaklar
krediler ve alacaklar

tfa edilmiş maliyet
tfa edilmiş maliyet
tfa edilmiş maliyet

itfa edilmiş maliyet
ltfa edilmiş maliyet

ltfa edilmiş maliyet

tfa edilmi ş maliyet
itta edilmiŞ maliyet
itra edilmiş maliyet

Değer düşüklüğü
GruP, TFRS 9'un yeni beklenen kredi zararlan modeline uygun olarak finansal varIıklara ilişkin değer düşüklüğü
aYlrma metodoloj|sinde değişiklik yapmıştır. Söz konusu değişikliğin Grup'un 1 ocak 2019 tarihli geçmş yılÜr
kadanna etkisi aşağıdaki gibidir:

Grup bek|enen kredi zandan modeline göre aşağıdaki flnansal varlıklar için değer düşüklüğü kaşılığı ayırmaktadır:

§ı o
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Grup, söz konusu finansal vadıklann beklenen kredi zararlarnı hesaplamak için TFRS g'daki bas|tleştirilmiş
yaklaşımı kullanmaktadır, Bu yöntem tüm ticari alacaklar için ömür boyu beklenen kredi zaradannın
muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir, 31 AraIık 2019 tarihi itibanyla herhangi bir kaşıhk aynlmamıştır.

2.2,2. TFRS l5 Müşteri sözleşmelerİnden Hasllat

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının uygulamasının Grup'un 1 ocak 2019 tarihli geçmiş ylllar

karlan üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları

31 Aralık 2019 tarihİ itibarıyla yürürlüKe olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getlrilen

değişiklikler ve yorumlar

TFRS 9, "Finansal araçlar'daki değişiklikler"; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yllhk

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: Bir finansal vadığın sadece anapara ve

anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit

akışlan olabileceği ve itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dtşı bırakılma sonucu
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çlkan kazanç veya kayb|n doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi

konusunu doğrulamaktadır, Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayah nakit akışlan ile orijinal etkin faiz
oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışlan arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39'dan fa*lı
oİarak enstrümanün kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

TMS 28, "lştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatınmlar'daki değişiklikler"; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu

tarihten sonra başlayan yllllk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şi*etlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun
vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi yatınmlannı, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa
kavuşturmuştur,

TFRS 'l6, "Kiralama işlemleri"; 1 Ocak 20'l9 tanhinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporiama
dönemlerinde geçeriidlr. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından
muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. Tl\ılS '17 kuralianna göre kiralayanlar bir kiralama işIemine taraf
olduklannda bu işlem için finansal kıralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) aynmı yapmak
zorundaydl]ar, Fakat TFRS 16'ya göre artlk kiralayanlar bazl istisnalar dışında tüm kiralama sözleşmeleri için
gelecekte ödeyecekleri kiraIama yükümlülüklerini ve buna kaşılık olarak da bir varlık kullanım hakkını biiançolanna
yazmak zorundadırlar. TFRS 16 bir yıldan kısa kiralama işlemlen ve düşük değedl vadıklann kiralanması için bir
istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından uygulanabilir, Kiraya verenler için muhasebe
neredeyse aynı kalmaktadır, TFRS 16'ya göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar kaşılığında bir varlığın
kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama
işlemi içermektedir.

TFRS Yorum 23, "Vergi uygulamalanndaki belirsizlikler'; '1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yılllk raporlama dönemlerinde geçerlidir, Bu yorum TMS 12 Gelir Vergileri standard|nın uygulamasındaki bazı
belinizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalannda bir belirsizlik olduğu
zaman bu belirsizliğin TMS 12'ye göre değil TMS 37 'Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkla/ standardının
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu, TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu
durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl yapılacağı ve muhasebeleştİrileceği ile ilgili açlklama
getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince
kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Ömeğin, özetlikle bir giderin indirim olarak kabul
edilmesi ya da iade
belirsiz olması gibi.

vadık ya da yüküm

durumda geçerlidir,

a|ınabilir vergi hesaplamasına belirli bir ka emin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanununda
TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının beljrsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider,
lülüğün vergiye esas tutarIan, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil ol
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2015-2017 yılhk iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir, Bu iyileştirmeler
aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

TFRS 3'işletme Birieşmeleri', 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 'Geıir Vergileri', işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde muhasebeleŞtirir,
TMs 23'Borçlanma Maliyetleri, bh özellikli varllğln amaçlanan kullanımına veya satlşa hazlr hale gelmesi için
yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak değer|endirir.

TMS ,l9 'Çalışanlara Sağlanan Faydalar', planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme ile ilgili
iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için geçedidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki
değişiklikleri gerektirir:

PIanda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet maliyeti ve net faizi
belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;
Geçmiş dönem hizmet maiiyetinin bir parçası olarak kar ueya zaraüa muhasebeleştirme, ya da varhk
tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir
azalmanın, yerine get|rmedeki bi kazanç ya da zarann finansal tablolara aİlnmasl.

3'l Aralık 2019 tarihi itibanyla yayımianmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler:

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tanhten sonra başlayan yıllık
rapodama dönemlerinde geçedidir. T[ılS 1 "Finansal Tablolann Sunuluşu" ve Tlı/S 8 'Muhasebe Politjkalan,
Muhasebe Politikalanndaki Değişiklikler ve Hatalaf daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağh olarak diğer
TFRS'lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

- TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,- önemlilik tanımlnln açlklamasınln netleştirilmesi Ve
- önemli olmayan bilgilede ilgili olarak TMS 1'deki bazı rehberlıklerin dahil edilmesi

TFRS 3'teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri
bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme
birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 'deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu
tanhten sonra başJayan yıllık raporlama dönemlerinde geçer!idir. Bu değişiklikler gösterg e Iaiz oranı reformu ile ilgili
olarak belIrlj kolaylaştüncı uygulamalar sağlar, Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve lBOR reformunun
etkisi genellikle riskten korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir
riskten korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. |BOR bazlı sözleşmeİerde
korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne atındığında bu kolaytaştıncı uygulamalar sektördeki tüm şi*etleri
etkileyecektir.

TFRS 'l7, "Sigorta SözleŞmeleri"; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yılhk raporlama
dönemlerinde geÇerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TrRS 4;ün yerine geçmektedir,
TFRS 17, slgorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katı|ım özelliğine sahip yatınm sözleşmeleİi otÖnıeyen ttim
işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.
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TRANsTÜRK HOLDlNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARAL|K 20,19 TARIH|NDE soNA EREN HESAP

DöNEi/iNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNOTLAR
(Tutartar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

KGK tarafından yayınlanan ilke karan

Yukanda belirtilenlere ek olarak KGK Tü*iye Muhasebe Standartlannın Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke
kararlannı yaylmlamıştlr. ilgili karar 31 Arahk 2019 tarihinden sonra başlayan yllhk raporlama dönemlerinde geçerli

olmak üzere uygulanmıştır,

2018-1 ortak Kontrole Tabi işletme Birleşmelerinin Muhasebeleştİrilmesi

KGK 17 Ekim 2018 tarihinde alınan karar ile aynı konuda 2013 yılında alınan karar revize edjlmiştir, Bu
karar ile haklann birleştirilmesi yöntemine devam edilmiş, ilave olarak muhasebe politikalannda yeknesaklık
sağlamak için belirleyici bir takım hükümler getirilmiştir. İlgili Oegişitligin Grup finansal raporlamasında etkisi
olmamlştlr.

2.4. Muhasebe Tahmlnlerİndekl Değişİklİkler Ve Hatalar

iıişikteki finansal tablolann sermaye Piyasası Muhasebe Standartlan ile uyumİu bh şekilde hazırlanması Yönetim
taraflndan hazırlanmış finansal tablolarda yer alan bazl aktif Ve pasiflerin taşldlklan değerler, muhtemel
mükelleliyetlede ilgili veri|en açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutar|arına ilişkin olarak bazü tahminler
yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahmİnterden farklıİlklar içerebilir. Bu tahminler düzenli aralıklarla
gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibanyla kar veya zarar tablosunda raporlanmaktadır.

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzennde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve f]nansal durum tablosu
tanhinde var olan veya ileride geçekleşebilecek tahminlerin esas kaynaklan göz önünde bulundurularak yapılan
önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir,

süpheli al acaklar karş l ı ğ ı

Şüpheli alacak kaşılıklan, Grup yönetlminin finansal durum tablosu tarihi itübanyla var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararlan karşılayacağına inandığı tutarIan

yans(maktadır. Alacaklann değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve sürekli

müşteriler dlşünda kalan boçlulann geçmiş performanslan piyasadaki kredibiliteleri ve flnansal durum tablosu

tarihinden finansal tablolann onaylanma tanhine kadar olan performanslan ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate

alınmaktadır.

Maddi ve naddi olmavan duran v arlıklan n f avdah ömülei
Grup, maddi ve maddi olmayan duran varhklannın üzerinden Dipnot 2.5'te belirtilen faydah ömüderi dikkate alarak

amortisman ayırmaktadır. FaydaIı ömürlere ilişkin açıklamalar Dipnot 2.S'te açıklanmıştır.

Dava karşılığı
k olan sonuçlar
elindeki veriıeri

ipnot 20'de yer

almaktadır

kıdem taznin atı karsılığı
i maaş artlşlan Ve çallşanlann ayrılma oranlannı içeren

irlenmektedir, Bu pIanlann uzun Vadeli olması sebebiyle,

ara sağlanan faydalara ilişkin karşıhklara ilişkin detaylar

q]ı
a

Dava karşılıktan aynlırken, ilgili davalann kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılaca

Grup,un hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Grup yönetiminin

kullanarak yaptığl en iyi tahmjnler doğrultusunda gerekli gördüğü karşılığa ilişkin açlklamalar D

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranlafl, gelecektek

birtakım Varsaylmlara dayall aktüeryal hesaplamalar ile bel

söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir, Çalışanl

o'"

+
ş{

Dipnot '19'da yer almaktadır.
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TRANsTÜRK HoLDlNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKLlKLAR|
3,1 ARAL|K 2019 TARlHlNDE SoNA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA iLiŞKiN DiPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Eıielenmiş verqi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabiolan ile TFRS'ye göre hazırlanmış iinansal tablolan arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklan için ertelenmiş Vergi varhğl ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. söz
konusu farklı|ıklar genellikle bazı gelir ve gider kaiemlerinin vergiye esas tutarIarı ile TFRS'ye göre hazırlanan
flnansal tablolarda fa*lı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Grup'un gelecekte oluşacak indirilebilir
geçici farklardan oluŞan ertelenmiş Vergi Varllklaı bulunmaktadlr. Ertelenmiş Vergi Variıklannln kısmen ya da
tamamen geri kazanılabilir tutan mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar
projeksiyon|an, can dönemlerde oluşan zararlar, kullan|]mamlŞ zararlann Ve diğer vergi varlıklarının son
kullanılabileceği tarihler göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan değedendirmeler neticesinde, 31 Aralık 2019 tarihi
itibanyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici fa*lar üzennden öngörülebilir ve vergi kanun|an çerçevesinde
vergi indirim hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararianılabileceği sonucuna vanlan kısmı için ertelenen
Vergi varllğl olacağl tahmin edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. ilgili finansal durum tablosu tarihi itibanyla ertelenmiş
vergi hesaplamalarına ilişkin detaylar Dipnot 31'de yer almaktadlr.

2.5, önemli Muhasebe Politikalannın özeti

Hasllat

Grup, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürüdüğe giren TFRS '15 "Müşteri Sözleşmelennden HasıIat Standardı"
doğrultusunda hasılatın muhasebeleştirilmesinde aşağıda yer alan beş aşamalı modeli kullanmaya başlamışhr,

. Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanmasI

. Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımianması

. Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belir|enmesi

. lşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması

. Hasılahn muhasebeIeştirilmesi

Bu modele göre öncelikle müşterilede yapllan her bir sözleşmede taahhüt edilen mal veya hizmetler
değerlendirilmekte ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü ayn bir edim
yükümlülüğü olarak belirlenmektedir,
Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda mı yerine getirileceği tespit
edilmektedir. Grup, bir mal veya hizmetin kontrolünü zamanla devreder Ve dolayısüyla ilgili saİşlara ilişkin edim
yükümlülüklerini zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine
getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayıh olarak flnansal tablolan alır. Mal veya hizmet devri
taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, mal veya hizmetlerin kontrolünün müşteriIerin eline
geçtiğinde muhasebeleştirilir,

Grup, satışl yapllan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değedendirirken,

a) Grup'un mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği,

b) müşterinin malVeya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği,

c) mal veya hizmetin zilyetliğinin devri,
d) müşterinin malveya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere sahipliği,

e) müşterinin malveya hizmeti kabuI etmesi koşullannı dikkate aiır.

Grup, sözleşmenin başlanglclnda, müşteriye taahhüt ettiği mal Veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya
hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yll Veya daha az olacağlnı öngörmesi durumunda, taahhüt

edjlen bedelde önemıi bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme yapmamaktadır. Diğer taraftan, hasllatın

içerisinde önemli bir flnansman unsuru bulunmasl durumunda, hasılat değeri gelecekte oluşacak tahsilatlafln,

İ]nansman unsuru içensinde yer alan iaiz oranl ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas
faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir

*
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TRANsTüRK HoLDlııe ı.ş. ve aeĞı-l 0RTAKLıKLARI
31 ARAL|K 2019 TARiHiNDE sONA EREN HESAP

DoNEMlNE AiT FiNANsAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

Grup, finansal Varlıklannl "itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen', 'gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamll gelir tablosuna yansıtıİan" ve "geçeğe uygun değer farkl kar Veya zarara yansıtllan finansal varlıklaf
olarak üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş
modeIi ve iinansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlannın özellikleri esas alınarak yapılmaktadır. Grup, linansal
varhklannın sınıflandırmasını satın alındıklan tarihte yapmaktadlr. Grup'un İinansal varllklann yönetiminde kullandığı
iş modelinin değiştiği durumlar hanç, finansal varlıklar ilk muhasebeleştirilmelerinden sonra yeniden sınıflanmazlar; iş
modeli değişikliği durumunda ise, değişikliğin akabinde takip eden raporlama döneminin ilk gününde finansal varlıklar
yeniden sınıflanırlar.

Muhasebelestirme ve ölcümleme

'İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar", sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesjni
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlannda belirli tarihlerde sadece anapara ve
anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlannın bulunduğu, türev araç olmayan finansal
vadlklardır, Grup'un itfa ediimiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varllklan, "nakit ve nakit benzerleri",
"tican alacaklaı", 

-diğer 
alacaklad ve'finansal yatınmlaı'' kalemlenni içermektedir, İlgili varlıklar, finansal tablolara ilk

kayda allmlannda gerçeğe uygun değerleri ile; sonraki muhasebeleştirmelerde ise etkin faiz oranl yöntemi
ku]lanllarak iskonto edilmiş bedelleri üzerinden ölçülmektedir. ltfa edilmiş matiyeti üzerinden ölçülen Ve türev olmayan
finansal varhkların değerlemesi sonucu oluşan kazanç ve kaylplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

"Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamll gelire yansltllan İlnansal Var|lklaü", sözleşmeye bağlı nakit akışlannın
tahsil edilmesini ve flnansal varlığın satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme

şartlannda beIirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit
aklşlannın bulunduğu türev araç olmayan finansal Varllklardlr. ilgili İinansal varlıklardan kaynaklanan kazanç veya
kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç ya da kayıplan ile kur farkı gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı
gelire yansıtılır, Söz konusu vadıklann satılması durumunda diğer kapsamlı gelire sınıflandınlan değerleme farklan
geçmiş yıl kadanna sınıflandırılır. Grup, özkaynağa dayalı finansal variıklara yapılan yatınmIar için, gerçeğe uygun
değerinde sonradan oluŞan değişimlerin diğer kapsamh gelire yansltllmasl yöntemini, iİk defa finansa| tablolara alma
sırasında geri dönülemez bir şekilde tercih edebilir. Söz konusu tercihin yapılması durumunda, ilgili yatınmlardan
elde ediIen temettüler ge|ir tablosunda muhasebeleştirilir,

"Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklaı", itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve
gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varhklar dışında kalan iinansal varlıklardan
oluşmaktadır. Söz konusu varlıklaın değerlemesi sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.

Finansal Tablo Dışı Bırakma

Grup, finansal Varhklarla ilgili sözleşme uyannca meydana gelen nakit akışlan ile ilgili haklan sona erdiğinde veya
ilgili haklannı, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipIiğini bir alım satım işlemiyle devrettiğinde söz
konusu flnansal varlığı kayıtlanndan çıkanr. Grup tarafından devrediIen İinansal varlıklann yaratılan veya elde tutulan

her türlü hak, ayn bir vadık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilir,

Değer Düşüklüğü

Finansal varlıklar ve sözleşme vadıklan değer düşüklüğü "beklenen kredi zaran" (BKZ) modeli ile hesaplanmaktadır.
Değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyet tinansal varlıklara ve sözleşme varlıklanna uygulanmaktadır, Zarar

raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde nütkarşılıklan aşağıdaki bazda ölçülmüştüı; 12 aylık BKZ'ler:

olaylanndan kaynaklanan BKZ'lerdir, Omür boyu BKZ'le
bütün temerrüt olaylanndan kaynaklanan BKZlerdir.

r: bir f]nansal aracın beklenen ömrü {nu
o

o
t
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Omür boyu BKZ ölçümü, raporIama tarihinde bir finansal varlık ile ilgili kredi riskinin ilk muhasebeleştirme anından
sonra önemli ölçüde artmasl halinde uygulanır, iıgili artışın yaşanmadığı diğer her tür|ü durumda ,l2 aylık BKZ
hesaplaması uygulanmıştır.

(Tutar|ar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Grup, finansal Varllğln kredi riskinin rapor|ama tarihinde düşük bir kredi riskine sahip olması durumunda, İinansal
varlığın kredi nskinin önemIi ölçüde artmadığını tespit edebilir. Bununla birlikte, ömür boyu BKZ ölçümü
(basitleştirilmiş yaklaşım), önemli bir i]nansman unsuru olmaksızın ticari alacaklar ve sözleşme varlıklan için daima
geçerlidir.

Ticari Alacaklar

Alıcıya ceviz Ve dağer tanmsal ürünlerin sağlanmasl sonucunda oIuşan ticari alacaklar orijinal fatura değerinden
kayda allnan alacaklann izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlannln etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş değerinden
muhasebeleştinlirler. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkis|nin çok
büyük olmaması durumunda, fatura tutanndan gösterilmiştir. Finansal tablolarda itfa edilmiş maliyet bedelinden
muhasebeleştirilen ve önemli bir i]nansman bileşeni içermeyen (1 yıldan küsa vadeli olan) ticari alacaklann değer
düşükIüğü hesaplamaları kapsamında "basitleştirilmiş yaklaşlml" uygulanmaktadır, Söz konusu yaklaşım ile, ticari
alacaklann belidi sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda (gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararlan
haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar kaçılıklan "ömür boyu beklenen kredi zararla na' eşit bir tutardan
ölçülmektedir.

Değer düşüklüğü kaşılığı aynlmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutannın tamamının veya bir
klsmlnln tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar aynlan değer düşüklüğü kaşılığından düşülerek esas
faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir,

Tican işlemlere ilişkin vade farkı gelirleri/giderleri ile kur farkı karlzaradan, kar veya zarar tablosunda "Esas

Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderleı" hesabı içerisinde muhasebeleştirilirIer.

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit Ve nakit benzeri kalemIer, eldeki nakit, Vadesiz mevduat ve vadelen 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde

kolayca çevnlebilen ve önemli tutarda değer değişikliği nskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli

yatınmlardır, Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatlan kısa vadeli finansal yatınmlar altında

sınıflandınhr.

TRANsTÜRK HOLDlılc a.ş. ve eıĞı-l oRTAKLlKLAR|
31 ARAL|K 2019 TAR|HINDE SoNA EREN HESAP

DöNEl\/iNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR

Finansal yükümlülükler

Finansal yükümİülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden _ölçülür. 
llgili finansal

yükümlülüğün yüklenlmi ile dogrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave

edilir,

Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer İinansal yükÜmlÜlÜkler olarak sınıflandlnlır.

Diğer Finansal Yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranl üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz

yö-ntemi kullanİlarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir,

Etkin faiz yöntemi; İinansal yükümlülüğün itfa edilmiş_ maliyetlennin hesaplanm

JJneme ıJag,tılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen

durumunda 
-daha 

kısİ bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahm

iinansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır,

20

ası ve ilgiIi faiz giderinin ilişkili olduğu

ömrü boyunca
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Ticari Borçlar

Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken
ödemelen ifade etmektedir, Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin faiz
yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler.

Borçlanma Maliyeti

KuIlanıma ve satışa hazır hale getiri|mesi önemlı ölçüde zaman isteyen varlıklar özelljkli varlıklar olarak adlandınlıdar
ve özellikli var|ıklann, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendiriien borçlanma maliyetleri, ilgili vadık
kullanıma veya satışa haz|r hale getirilene kadar özelliklI varlığın maliyetine dihil edilmektedir. Yatınmla ilgili kredlnin
henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatlnmlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatınm
geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerjnden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştuklan
dönemlerde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir,

Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da elde etme maliyetinin düşük olanı ile değerlenir. Stoklann maliyeti tüm satın
alma maliyetlenni, dönüştürme maliyetlerini ve stoklann mevcut durumuna ve konumuna getinlmesi için katlanılan
diğer maliyetleri içerir. Maliyet, hammadde stoklan ve ticari mal stoklan için ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile

değerlenmektedir, 31 Aralık 2019 tarih itibanyla Grup'un stoklan bulunmamaktadır.

Maddi Duran Varlık|ar Ve ilgiIi Amortismanlar

lVaddiduran vadlklann amortisman dönemleri, tahmin edilen faydah ömürIen esas alınarak, aşağıda belidlmiştir:

Maddi Duran Varlık
Binalar

Yeraltı ve yenistü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçlan
Döşeme ve demirbaşlar

Maddi duran vaılıkIar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran
varlığln kayltlı değerİ, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, kaşlIık aynlmak suretiyle kaydı değeri geri kazanılabilir
değerine indirilir. Geri kazanllabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit aklmlan
ile netsatış fiyaİndan yüksek olanı olarak kabul edilir,

Satış amacıyIa elde tutulan maddi duran vadıklara ilişkin gerçeğe uygun değer tespiti içeren değerleme rapodan

bulunmadığı için, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetlerinin düşülmesi yöntemi uyg

amacıyla elde tutulan maddi duran varltklar flnansal tablolarda maliyet bedelleriyle gösterilmiştir.
ulanamamıştır, Satış

Ç,l o(o

,}
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lVaddı duran varİıklar, arsa, arazi Ve binalar hariç finansal tablolarda maliyet bedellerinden birikmiş amortisman
paylan ve kalıcı değer kayıplan indirildikten sonraki net değederi ile gösterilmektedir, Arazi Ve binalar makul değerleri
ile değedenmiştir, Borçlanma maliyetIerinin iŞletme taraflndan imal edilen özellikli varlıklann defter değerinin bir
unsuru olarak muhasebeleştirilmesi TlıilS-23'e göre yapılmaktadır, İşletmeler maddi varlıktarını değerlemeye tabi
tutabilir, Amortisman, düzeltilmiş tutarlar üzerinden ve aşağıda belirtilen duran Varllklann ekonomik ömürlerini
yansıtan oranlarda dogrusal amorttsman metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsalar, faydah ömninün sınırsız kabul
edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi

tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olasl etkiİen için gözden geçirilir Ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir,

Amortisman Dönemi
50 yıl

40 yıl

5-20 yıl

4-10 yıl

3-'l5 yıl
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Maddi O|mayan Duran Varlıklar

lVaddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş kullanım haklannı, bilgi sistemierini, araştırma ve geliştirme giderlerini
Ve d jğer tanımlanabilir haklan içermektedir, l\ıladdi olmayan duran Varilklar 3-10 yıl arası tahmini faydall ömürleri
boyunca doğrusal olarak kıst esasına göre itfa edilirler,

canlı varlık|ar

canh VarIlklann gerçeğe uygun değerinden tahmini pazar yeri maliyetlerinin düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi
sırasında doğan kazanç veya zarar ile, ilgili varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişiklikten doğan kazanç veya
zarar, oluştuğu dönem kar veya zarannda (Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Fa*lan) dikkate alınır, Aktif ve
makul piyasa değerlerinin bulunmaması halinde makul değer olarak maliyet değederi alınabilmektedir. llk maliyetin
yüklenmesinden bu yana çok az bir biyolojik dönüşüm gerçekleşmesi halinde maliyet gerçeğe uygun değere yaklaşır.
Bilanço tarihi itibanyla canlı varlıklar makul değerleri ile sunulmuştur.

Grup'un sahip olduğu ceviz ağaçlan, aşağıda sayılan nedenlerle taşıyıcı bitki olarak değil canlı varlık olarak
değerlendirilmiştir.

Ceviz ağaçlanndan tanmsal ürün elde etmenin amaçlaması,
Ceviz ağaçlannın faydalı ömür süresi içinde öngörülebilen makul bir sürede kaplamalık ceviz ve kereste
olarak satlşlnın amaçlanmasl ve,
Söz konusu kereste satlşlarİndan, tanmsal ürün satlşlndan elde edilecek hasılata klyasla önemsiz
sayılmayacak düzeyde gelir elde edilmesinin kuwetle muhtemel olması.

Ceviz bahçelerinde bu|unan ceviz ağaçlannın gerçeğe uygun değeri, ziraat mühendisi İslam Hozum'un inceleme
raporuna istinaden tespit edilmiş ve finansal tablolaa bu tutar|ar üzerinden yansltmıştr. Gerçege uygun değer,
yukanda detayı venlen ceviz ağaçiannın yaşlanna göre sınıflandınlarak tespit edilmiştir, Dönem sonu (31 Aralık
2019) itibanyla hasat edilmemiş ünin (fidanlar ve ceviz) bulunmamaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla hasat
edilmemiş tanmsal ürünler bulunmamaktadır,

Ceviz bahçelerinde bulunan ceviz ağaçlannın gerçeğe uygun değeri, T,C. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dekanlığinın 16 Mayıs 2018 tarih ve 134'l37 sayılı inceleme raporuna istinaden tespit edilmiş ve finansal tablolara
bu tutarlar üzerjnden yansıtmıştır. Gerçeğe uygun değer, yukanda detayı verilen ceviz ağaçlannın yaşlanna göre

sınıflandınlarak tespit edilmiştir, Dönem sonu (3,1 Aralık 2018) itibanyla hasat edilmemiŞ ürün (fidanlar Ve ceviz)
bulunmamaktadır. 31 Aralık 20'18 tarihi itibanyla hasat edilmemiş tanmsal ürünler bulunmamaktadır,

Canh varlığın ilk aktife alındığı tarihte sahş maliyetlerinin doğru tahmin edilememesi nedeniyle bir zarar meydana
gelirse, zarann ortaya çıktığı dönemde gelir tablosunda raporlanır. Kar ortaya çıkması halinde ilgili dönem gelir
tablosunda gelir kaydedilir.

Finansal Kiralama lşlemleri

Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetIeri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki nyiç degeri ya da

daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü degeri üzennden yans(maktadlr (finansal

tablolarda iIgili maddi duran varlık kalemlerine dahil edilmiştir). Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri

hesaplanırken, finansal kiralama işleminde geçerli olan oran pratik oIarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde,

borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olank kullanılmaktadır, Finansal kiralama işlemine konu olan sabit kıymetin iktisap

aşamasında kattanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kinlama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek

faiz ve anapara borcu olarak aynştıfllmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzennden hesaplanarak ilgili dönemin

l
o

o

t

hesaplanna dahil ediImiştir
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Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle VarIlğln (Veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış,
önceki yİllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara allnmamlş olmasl halinde oluşacak olan defter değerini
(amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tuta| aşmamalıdır, Değer düşüklüğünün iptali kapsamlı kaı ueya zarar
tablosunda muhasebeleştirilir,

Çalışanlara Sağlanan FaydalariKldem Tazminatlarl

Kldem Tazmi ıyükümlülüğü

Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten aynlan veya istifa ve
kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son Verilen personele belirli miktarda kıdem tazminah ödemekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük çallşllan her ylİ için, 31 Aralık 2019 tarihi itlbanyla, azami 6.379,86 TL (31 Aralık 2018: 5.434,42IL\
olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır.

Grup, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren döneme ait ilnansal tablolannda yukanda belirtilen esaslara dayanarak
beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe indirgenerek hesapianmış kıdem
tazminatı yükümlülüğünü finansal tablolanna yans(mıştlr. Bilanço gününde kullanılan temel varsayımlara ait oranlar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Reeskont oranı
Enflasyon oranı
Reel iskonto oranları

Yo12,50

%10,00

Yo17,00
0/o13,50

%3,08

Grup, ilişikteki finansal tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı kaşılığını 'Pro.jeksiyon Metodu'nu kullanarak ve Grup'un
personel hizmet süresini tamamlama Ve kldem tazminatlna hak kazanma konulannda geçmiş ylllarda kazandığı
deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahviileri kazanç oranı ile iskonto etmiştir.
Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır,

sosyal sioortalar primleri

Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup'un, bu primleri ödediği

sürece başka yükümIülüğü kalmamaktadlr. Bu primler tahakkuk esaslna göre ilgili dönemlere personel giderleri

olarak yansıtılmaktadır,

Gerçeğe Uygun Değerlerin Belir|enmesi

Grup'un çeşitli muhasebe politikalan ve dipnot açıklamalan hem iinansal hem de finansal olmayan varlık ve

yükümlülüklerde gerçeğe uygun değenn belidenmesini gerektirmektedir. Gerçeğe uygun degerler değerleme ve/veya

açıklama amacıyla aşağıdaki yöntemlerle belirlenmektedir. Uygulanabilir olması halinde, gerçeğe uygun değerlerin

be|idenmesinde kullanılan varsayımlar ilgili vadık veya yükümlülüğe ilişkin dipnotlarda ilave bilg

Seviyelere göre değerleme yöntemlen şu şekilde tanlmlanmlştlr:

iolarak ur.

o
o

+
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Grup, şereiiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıklan için, her finansal durum tablosu tarihinde söz
konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadlğlnl değerlendirİr. Eğer böyle
bir gösterge mevcutsa, o Varllğln taşlnmakta olan değeri, kullanlm Veya satış yoluyla elde edilecek oİan tutarlardan
yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaşhnlır. Eğer söz konusu var|ığın veya o varhğın ait olduğu
nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım Veya satlş yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer
düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşük|üğü zarar|an kapsamh Ral veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.



TRANsTÜRK HoLDlNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARALIK 2019 TAR|HINDE SONA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DlPNOTLAR
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Seviye 1: Ozdeş vadıklar ya da borçlar için aktif piyasaIardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

Seviye 2: Seviye l'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da boçlar açısından doğrudan (ilyatlar

aracılığıyla) ya da dolayh olarak (fiyatlardan türetiImek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

Seviye 3: VarJık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa Verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir

njtelikte olmayan Veriler),

Grup arazi, arsa ve binalarını uzman kuruluş raporu sonucu gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlemektedir.

Grup canlı varlıklannı uzman kuruluş raporu sonucu gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlemektedir. Bu değer,

uzun vadeli tanmsal üninlerin maliyetini oluşturmaktadır, Çünkü, tanmsal üninlerin gerçeğe uygun değerinin güvenilir

olarak ölçüldüğü kabul edilmektedir, Hasat edilmemiş ürünler de rayiç bedelleri üzerinden tahmini satlş maliyetleri

düştükten sonra kalan değer üzerinden değedenmektedir.

Vergi

ilişikteki flnansal tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karşlhğı ve ertelenmiş Vergiden oluşmaktadır. Dönem

faaIiyet sonuçlanndan doğacak kurumIar, gelir vergisine ilişkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal

vergi oranlan çerçevesinde bir kaşılık aynlmıştır. Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin

farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklanndan (ileride vergilendirilebilir zamanlama farklan)

kaynaklanmakta ve'borçlanma" metodu kullanılarak can vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadür. Eftelenmiş vergi

borçlanma metodu kullanılarak aktif ve pasiflerin raporlanan iinansal tablolarda taşıdıklan değeder ile vergi amaçlı
hazırlanan yasal finansal tablolardaki değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden muhasebeleştirilmektedir.

Ertelenmiş vergi pasifi genellikle tüm Vergilendirilebilir veya düşülebilir geçici farklar için finansal tablolara allnmakta;

ancak ertelenmiş vergi aktifi indirilebilir geçici fa*lann mahsup edilebileceği vergilendirilebilir kadann olmasının
muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilmektedir. Zamanlama fa*lan üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş
vergi aktifleri, eİdeki veriler ışlğında gelecek ylllarda kullanllabileceğinin kesin olmadlğl durumlarda, vergi indirİmleri

nispetinde azaltllmaktadlr.

Muhasebe Tahminleri

Karşılıklar, Şana Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varhklar

Karş ılıklar

Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olasl bir yükümlülük olmasl (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu
yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azal|şın muhtemelen söz konusu olması ve
yükümlülük tutannln güVenilir bir biçjmde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu

karşılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.

Şarta bağll Yükümlülükler Ve §arta bağlı varlıklar

Taahhüt ve şarta bağh yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine
bağlı durumlan ifade etmektedir, Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik
taşımalan açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte geçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler
veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler Grup için gider ve borç olarak kabul
edilmektedir, Ancak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel gözüken gelir ve karIar finansal tablolarda lr

eıi
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Finansal tablolann TFRS'na göre hazıdanması sırasında Yönetim'in, bilanço tarihi itibanyla finansal tablolarda yer

alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklamalan, dönem içerisinde
oluşan gelir ve gidederin tutarlannı etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir, Gerçek
sonuçlar, bu tahminlerden farklılık gösterebilmektedir.
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Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar

Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştjrilmekted jr. Yabancı para cinsinden kayıtlara
geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlanndaki kurlar esas alınarak değeriemeye tabi tutulmaktadır.

Değerleme işleminden doğan kur farklan kambiyo kan veyaza'afl oIarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır,

ABD$ ve EURO için dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

3,1 Aralık 2019 3l Aralık 20l8
ABD$
EURo

5,9402 5,2609
6 6506 02806

Grup'un 3,1 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibanyla yabancı para cinsinden parasal ce parasal olmayan var|ık ve
yükümlüIüğü bulunmamaktadır.

Kur Değişiminin Etkileri

Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler ve ilgili alım ve satım taahhütleri kur riski doğurmaktadır, Türk
Lirası'nın yabancı döviz cinslerj karşısındaki değer kaybı veya kazancından kaynaklanan kur riski Grup'un döviz
pozisyonunun üst yönetim taraftndan izlenmesi ve pozisyon alınması suretiyle yönetilmektedir,

Grup'un 31 Arahk 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibanyla yabancl para cinsinden parasal ce pansal olmayan varlık ve
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Pay Başlna Kazanç l (zarcll,

Kar ueya zarar tablosunda beIirtilen pay başlna kazanç/(zarar), net dönem kan/(zanannın) ilgili dönem içerisinde
piyasada mevcut bulunan pay senetlerinin ağıdıklı ortalama sayıslna bölünmesi ile bulunmuştur.

Türkiye'de şirketler, mevcut hissedarlanna birikmiş karlanndan ve özsermaye enflasyon düzeltme fa*lanndan,
sermayedeki paylan oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu tip bedelsiz hisse
dağıtımlan, pay başına kazanç hesaplamalannda, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağıdıklı ortalama pay sayısı, söz konusu hisse senedi dağilımlannın geçmişe dönük
etklleri de dikkate aIınarak bulunmaktadır.

Diğer Bilanço Kalemleri

Nakit Aklş Tablosu

Grup, net varlıklanndaki değişimleri, iinansal yapısını ve nakit akışIannın tutar ve zamanlamasını değişen şartlara
göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılanna bilgi vermek üzere, nakit akış tablolannı
düzenlemektedir, Nakit akış tablosunda, döneme i|işkin nakit akışlan işletme, yatınm ve finansman faaliyetlerine
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır, işletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlan, Grup'un esas
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlannı gösterir. Yatınm faaliyetleriyle ilgili nakit akışlan, Grup'un yatınm
faaliyetlerinde (duran varlük yatlnmlan ve finansal yahnmla4 kullandlğl Ve elde ettiği nakit aklşlannı gösterir, Finansal
faaliyetlere ilişkin nakit akışlan, Grup'un finansal faaliyetlerde kullandığı kaynaklan ve bu kaynaklann gen
ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değeder, nak|t ve vadesiz banka mevduatı ile tutan belirli nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırümlan içermektedir.

o
ğ

+
o

+

Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmışlardır,

,\
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DöNEi/iNE AiT FiNANsAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ('TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi ansında iinansal tablolarda düzeltme gerektiren bir olayın ortaya

çıkması durumunda finansal tablolara gerekli düzeitmeler yapılmaKa, düzeltme gereKirmeyen durumlarda ilgili olay
bilanço dipnotlannda açlklanmaktadlr,

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasl

Grup'un bölümlere göre faaliyet rapor|amasınl gerektirecek faaliyğt alanı bulunmamaktadlr.

llişkili Taraflar

Bu finansal tablolann amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve
onlar taraflndan kontrol edilen veya onlara bağh şjrketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul Ve ifade

edilmişlerdir. olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazl iş ilişkilerine girilebilir. Bu işlemler genel olarak piyasa

koşullanna uygun İ]yatlarla gerçekleştirilmiştir.

Grup'un ilişkili taraflan Ana ortaklık ve bağlı ortaklıklan, iştirakleri ile bu şirketlerin ortaklanndan oluşmakladlr,

3. |şLETMEBIRLEşMELER|

Transtürk Holding A.Ş., Mustafa Laz ve İsmail Uslu'nun paylarının tamamına sahip olduğu Anadolu Ceviz Üretim
A,Ş.'de bulunan 8.000.000 adet B Grubu Payı 16.11.2018 ve 154.000 adet A Grubu payı.27.11,2018 tarihlerinde
8.154.000 TL bedelle sahn almışt|r. Bu işlem ile Transtü* Holding A.Ş, Anadolu Ceviz Uretim A.Ş.'nin yönetim

hakkını elinde bulunduran A Grubu paylannın çoğunluğuna sahip olarak kontrol gücünü elde etmiştir. İşlem

sonucunda alınan net Varlık Ve iŞlemin özkaynak etkisi aşağıdaki gibidir:

Konsolidasyon Kapsamına Alınan Varhklar VarlıU(Yükümlülük)
Dönen varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
canlı varlıklar
Diğer dönen vadıklar

Duran varhklar
Diğer alacaklar
canlı varlıklar
Maddiduran var]ıklar

Diğer duran varlıklar
klsa vadeli yükümlülükler

Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer klsa Vadeli yükümlülükler

uzun vadeli yükümlüiükler

Finansal boçlar
Diöer uzun vadeli yükümlülükler

Konsolidasyon Kapsamına Alınan Net Varlık
Azınlık paylan

Grup'un sahiplik oranı
Elde edilen net varlıklann Grup'a düşen payı

Alım tutan

58,668.535

18,83Yo

11-048.112
(8.154.000)

t

(5.908,301)
(67.593)

(32,127)

10.698

41.377 .516
3,1,780.379

137.482

(4.464.006)
(5.307.596)

o'o

*

Alımdan naklanan Net ozvadık Etkisi

26

2.894.112 i

60.180
382.917
24,636

674.350

l
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DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLOLARA iLiŞKiN DlPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ('TL") cinsinden i{ade edilmiştir.)

4. D|ĞER |ŞLETMELERDEKI PAYLAR

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

5. iLlŞKiL| TARAF AçlKLAMALARl

a) iliŞkili Taraflardan Alacaklar:

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur),

b) iliŞkili Taraflara Borclar:

31 Aralık 2019

Kısa Vadeli Borçlar Ticari
Ticari

Olmaya!ı
Ticarİ

Ticari Olmayan

Şahıs ortaklar 8.664.981

Toplam 8.664.981

31 Arahk 2019 31 Aralık 2018

Uzun Vadeli Borçlar Ticari
Ticari

olmayan Ticari
Ticari

olmayan
Şahls ortaklar 15.7 49.494 2.349.836
Toplam l5.749.494 2.349.836

c) iliskili Taraftara Yar,ılan §atışlar ue/veya Elde Edilen Geliler

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

ü iskiti Taraflardan Yapılan Alışlar ve/veva Ödenen Gideler

Yoktur (3'l Aralık 20'18: Yoktur).

el i li skili T arafl ard an Alınan Teminatlar ve kefaletler

Grup bankalardan kullanmış olduğu kredilere ortaklar şahsen kefil olmaktadır

fl Üst yönetim kadrosuna Ait Ücretler ve Menfaatler Toplamı

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur)

d itiskili Taraflara yaDülan ı sleml ein Değel e nd iilme si

GruP, SPK'nın l1-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği uyannca ilişkili taraflarla yapılan işlemlenn değerlemesini
yaptlrmam lŞtlr,

Ö.r
}

o'"

i
lı
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DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLoLARA lLlŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

6. NAK|TVE NAKIT BENZERLERi

3,1 Aralık 2019 ve 31 Arahk 2018 tarihleri itibanyla tarihleri itibanyla hazır değerler aşağldaki gibidır;

3l Aralık 20l9 31 Arahk 2018
Kasa
Banka
- vadesiz mevduat

8-847
1.152.231
1.152-231

7.112
1.043.010
1.043.010

Toplam 1.16,1.078 1.050j22

7. TlcARi ALACAK VE BoRçLAR

Ticari Alacaklar

kısa vadeli Ticari Alacaklar

31 Aralık 2019 31 Arahk 20'18

Tican alacaklar
Alacak senetleri
Ertelenmiş finansman gelirleri (-)

3.300 488.300
233.350

- (13.124\

Toplam 236.650 475.176

Grup'un ticari alacaklannln Vadelerine göre yaşlandlrmasl aşağıdaki gibidjr:

31 Aralık 2019 31 AralIk 2018
3 aya kadar
3-'12 ay arası

488.300

Toplam 236.650 488.300

Grup bu alacaklann önemIi bir kısmını oluşturan bölümünün, düzenli sahş yapılan önemli müşterilerden olması ve
vade geçim sürelerinin makul seviyelerde olmasl nedeniyle alacaklara ilişkin bir tahsilAt riski olmadığını
öngörmektedir.

Ticari Borçlar

ksa vadeli Ticari Borclar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ticari borçlar
Senetli ticari borçlar
Ertelenmiş finansman oiderleri f)

8,,179 175,511
75.500
(3.202\(2.705)

T lam 5.474 247.809

31 Aralık 20,18

Grup'un ticari borçlannın vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

3l Aralık 2019
3 aya kadar 8,179 251,011
Toplam

lo

8.179

a

251.011

ğı o',
*

.i

161.650
75.000

a
ot

a
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DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA iLlŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ('TL") cinsinden ifade edilmiştir

8. DİĞERALACAKVE BORÇLAR

ksa vadeli Diğer Alacaklar
31 Aralık 2019 31 Arahk 2018

Diğer a]acaklar 308

Toplam 308

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar 12.006 10.698

Toplam l2.006 10.698

Grup'un diğer alacaklannln Vadelerine göre yaşlandlrması aşağldaki gIbidir:

31 Aralık 20l9 31 Aralık 2018
3 aya kadar
3 - 12 ay arası
1-5 yıl arası 12.006

308

10.698

Toplam 12.006 l1.006

kısa vadeli Dider Borçlar
31 Arallk 2019 31 Arahk 2018

İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 5)

Odenecek vergi ve fonlar
Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş
yükümlülükler

Diğer borçlar

530
8.664.981

1.276

36 083 77 -155

223-4a7

Toplam 36.6,13 8.966,819

uzun vadeli Diğer Borclar
3l Aralık 2019 31 Aralık 2018

ilişkili taraflara borçlar (Dipnot 5)

Diğer borçlar
15.749,494

249.151
2.349,836

77.933
Toplam 15,998.645 2.427.769

Grup'un diğer borçlannın vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibldir:

3l Aralık 20l9 3'l Aralık 2018
3 - 12 ay arası
'1-5 yıl arası

Jo.o lJ
15,998.645

8.966,8,19

2.427.769
Toplam

31 Aralık 2019 3,1 Aralık 2018
Devreden KDV
iş avanslan
personele verilen avanslar

1.183.217
J- /b5

1.005.152

3,393

TopIam

,o

1.186.982 1.008.545

İlz

o'"Öİ
*

ş

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

16.035.258 1,1.394.588

9. DIĞER VARL|KLAR VE YüKüMLüLüKLER

Diğer Dönen Varlüklar
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DöNEil,lİNE AiT FiNANSAL TABLOLARA iLiŞKiN DiPNOTLAR
(Tutariar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL') cinsinden ifade edilmiştir.)

Diğer küsa vadeli yükümlültikler

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur),

l0. PEşiN ÖDENMiş GlDERLER VE ERTELENMiş csı-İaı-en

Peşin Ödenmiş Giderler

kısa vadeli
3l Aralık 20l9 3l Aralık 2018

Gelecek aylara ait giderler 7.589 8.270
Toplam 7.589 8.270

uzun vadeli
3l Arahk 2019 31 Aralık 20l8

Gelecek aylara ait gideder 24.239
Toplam 24.239

Ertelenmiş Gelirler

Yoktur (3'1 Aralık 2018: Yoktur).

11. cARl DöNEM VERGIs|YLE lı-e lı-l venı-ırı-an

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

1 2. özKAYNAK YöNTEM|YLE DEĞERLENEN YATlRlMLAR

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur),

*
o

e+

a
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DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA iı_işxiı.ı oinııorlın
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13. MADDi DURAN VARLlKLAR

Maliyet Bedeli
Yer altı ve yer üstü

düzenlemeleri
Arazi Ve
Arsalar Binalar

Tesis, makine
ve cihazlar

Ozel
Taşıtlar Demirbaşlar Maliyetler

Diğer Maddi
Duran varhklar Toplam

31 Aralık 2017 bakiye 26.249.500 6.532.644 598.854 465.965 767.990 290.066 1.160 6.966 34.913.145
Alımlar
SatlŞlar

691.228 50,852 134.510
(98.519)

2-640 879.231
(98,519)

31 Ara|lk 2018 bakiye 26.249.500 7.223.872 598.854 516.817 803.981 292.706 1.160 6.966 35.693.857
Ahmlar
satlŞlar

117 ,343 961.980 583,968 41.000
(15.000)

37.g52 366.765 2.109.009
(15.000)

31 Aralık 2019 bakiye 26.366.843 8.185.852 598.854 1.100.785 829.981 330.659 367.925 6.966 37.787.866

Birikm Amortismanlar
31 Aralık 20l7 bakive (l33.606) (,l8.854} (199.940} (528.226) (146.283) {1.160) (6.966) (1.035.035)

Dönem gideri

Sahşlar
(174.690) (12.896) (67.871) (84,47 4l

89.741
(10.694) (350.625)

89.741
31 Arallk 2018 bakiye (308.296) (31.750) (267.811) (522.959) (156.977) (1.160) (6.966) (1,295.919)

Dönem gideri

Satışlar
(189.472\ (12.896) (113.854) (14.505) (36.676)(96.918)

3.500

(464.321)

3.500
31 Aralık 2019 bakiye (497.768} (44.646) (381.665) (616.377) |171.482| (37.836} (6.966) (1.756.74)

31 Aıalık 2018 net değer 26.249.500 6.915.576 567.104 249.006 281.022 135.729

31 Aralü2019 net değer 26.366.843 7.688.085 554.208 719.120 213.605 ,159.176 330.088 36.031.125

üzennden sigortalanmışhr.

Sabit klymetler için ilgili kuruluşlara Verilen yükümlülük tutarları Dipnot 20'de sunulmuştur i
o?'o

t +

34.397.937

:i
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DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirasl ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Grup aktifinde bulunan Manisa ili Salihl| ilçesinde bulunan bina, 15 Mart 2018 tarihli değerleme raporunda tespit
edilen gerçeğe uygun değerinden hesaplanan amortisman tutan Indirilmek suretiyle finansal tablolara yansıhlmlştlr,

Söz konusu gerçeğe uygun değer farklan özkaynaklarda "K6r veya Zararda Yeniden Sınıflandınlmayacak Birikmiş

Diğer Kapsamll Gelirler Veya Giderle/' hesabl allnda vergi etkisi dikkate alınarak muhasebeleştirilmiştir.

Grup aktifinde bulunan arsa ue araziler, 15 Mart 20'18 tarihli değerleme.raporunda tespit edilen gerçeğe uygun
değederinden gösterilmiştir, Konsolidasyon kapsamındaki Anadolu Ceviz Uretim A.Ş. 2012 ylında nevi degişikliği
slraslnda söz konusu arsa Ve arazilerinin değer tespitini yaptlrmlş, oluşan deger artışlannı sermaye hesablnda
muhasebeleştirerek sermayesini tescil ettirmiŞtir. Bu nedenle arsa ve araziler hesabında bulunan değer artışlan
özkaynaklarda "Geçmiş Ylllar KirlanlZaradan" hesabı altında muhasebeleştirilmiş ve açılış bilançosundan itibaren
finansal tablolara yansıtılmıştır,

Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

1Ocak- 1Ocak-
3l Arallk 2019 31 Arallk 2018

Maddiduran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar

464.321
1,1

350.625
107

14. MADDi 0LMAYAN DURAN VARLlKLAR

Maliyet değeri

464.332

Haklar Toplam

T lam 350.732

31 Aralık 2017 bakiye 2.569 2.569
Satışlar (469) (469)

31 Arahk 2018 baklye 2.100 2.100
Alımlar
sahŞlar

64,1 641

3,1 Arallk 2019 bakiye 2.741 2,741

Birikmiş amortismanlar
3,1 Aralık 2017 bakiye (2,462| (2.462|
Dönem gideri

satlŞlar
(107)

469
(107)

469
31 Aralık 2018 bakiye (2.100) (2.100}

Dönem gideri

Satışlar
(1 1) (1 1)

3't Aralık 2019 bakiye (2.111l (2,111|

31 Aralık 2018 net değer
630 630

31 Aralık 20l9 3{ Aralık 2018
Ceviz bahçeleri (Ceviz ağaçlan) 51.90,1,344 3,1 ,150,279
To am

32

51.901.344 31.150.279 t o<
o

t
*şız §

31 Aralık 2019 net değer

15. cANLl VARL|KLAR

ksa vadeli

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

uzun vadeli



TRANSTÜRK HoLDlNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLARl
31 ARAL|K 2019 TARIH|NDE SONA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DlPNoTLAR
(Tutar|ar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirasl ('TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

Grup'un uzun vadeli tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıklan 100.8'13 adet "Chandle/ cinsi ceviz ağacından
oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibanyla ceviz ağaçlarının ekim yıllarına göre dağılımü aşağıdakigibidir:

Yer Ekim Yılı Ağaç Sayısı
Manisa-salihli/Hacıhldlr
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
Manisa-Salihli/Hacıhıdır
lıılanisa-Salihli/Kemer
Manisa-SalihIi/Kemer

2007
2012
2013
2016
2017

8.000
6.882

25.748
12.415
47.768

Toplam 100.8,13

Ceviz bahçelerinde bulunan ceviz ağaçlannın gerçeğe uygun değeri, Ziraat lıılühendisi İslam Hozum'un inceleme
raporuna istinaden tespit edilmiş ve İinansal tablolara bu tutadar üzennden yansltllmlştİr. Gerçege uygun değer,
yukanda detayı verilen ceviz ağaçlannın yaşlanna göre sınıflandırılarak tespit edilmjştir, Dönem sonu (31 Aralık
2019) itibanyla hasat edilmemiş ürün (fidanlar ve ceviz) bulunmamaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla hasat
edilmemiş tanmsal ürünler bulunmamaktadür.

Ceviz bahçelerinde bulunan ceviz ağaçlannın gerçeğe uygun değeri, T.C, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dekanlığı'ntn 16 Mayıs 2018 tarih ve 134137 sayıh inceleme raporuna istinaden tespit edilmiş ve finansal tablolara

bu tutarlar üzerinden yansltmlştlr, Gerçeğe uygun değer, yukanda detayı venlen ceviz ağaçlannın yaşlanna göre

sınıflandınlarak tesp|t edilmiştir. Dönem sonu (31 Arahk 2018) itibanyla hasat edilmemiş ürün (fidanlar ve ceviz)
bulunmamaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibanyla hasat edilmemiş tanmsal ürunler bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibanyla canlı var|ıklar üzenndeki sigorta tutan 880.460 TL (31 Aralık 2018: 903,400 TL)'dir

16, FİNANSAL BoRçLAR

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 Aralık 20'19 3'l Aralık 2018

kısa vadeti banka kredileri
Kısa vadeli finansal kiralama borçlan
Finansal kiralama faizi C)

3.879.445
12.113
(!]i)

2,683.489
76,840
(9.092)

Toplam 3.891.241 2.751.237

31 Aralık 20l9 31 Aralık 2018
kısa vadeli banka kredjleri 3,988,299
Toplam 2.529.134 3.988.299

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
klsa vadeli banka kredileri

Kısa vadeli iinansal kiralama borçlan
Finansal kiralama faizi

3,653,789 3.818.015
12.514

(719)

Toplam 3.653.789 3.829.810

Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
3l Aralık 2019 31 Aralık 20l8

Kredi kartı borçlan 3,786 4.728
.İ

Toplam

JJ

3.786 4.728
*

o'o

otsıı

uzun vadeli Borçlannalann kısa vadeli kısımIan

2.529.134

uzun v ad eli Borcl anm aI ar



TRANsTüRK HoLDiııc e.ş. ve aıĞı_ı oRTAKLıKLARı
31 ARAL|K 2019 TARIHiNDE SONA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA iLiŞKiN DiPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

3,1 Aralık 2019 ve 31 Arahk 2018 tarihleri itibanyla Grup'un finansal borçlannın tamamı Türk Lirasü cinsindendir,

3,1 Aralık 2019 tarihi itibanyla banka kredileri, laiz oranları 0/,0-%33,95 aralığında değişen (31 Araiık 2018: %0-

%37,40) işletme kredisi, rotatif kredi ve taksitli yatlnm kredilerinden oluşmaktadır.

Banka kredilerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

3l Aralık 2019 31 Aralık 2018

3 aya kadar
3 - 12 ay arasl
1-5yll arasü

5 yıl ve üzeri

1,286,496
5.,l33.879

3,653,789

,1.569,598

5.,169.938

3.289,033
540.777

Toplam 10.074.162 10.569.346

Grup'un banka kredileri için Grup ortaklan tarafından verilmiş şahsi kefaletleri ile l\ılanisa ili, Salihli ilçesi, Hacıhıdlr
Köyü'ndeki gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmaktadır.

17, çALlşANLARA sAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMlNDA BORçLAR

31 Arahk 2019 31 Aralık 2018

Personel ücret borçlan
Personele ilişkin ödenecek vergi ve fonlar
Personele ilişkin ödenecek sosyaI güvenlik kesintileri

1,000
17 .146
23.873

Toplam 42.019 24.477

18. DEVLET TEşV|K VE YARDlMLAR|

Grup tanm ürün destekleme uygulaması kapsamında 2019 yılında toplam 375.'l25 TL devlet yardımı almıştır ('1

Ocak-31 Aralık 2018: 700.453 TL).

19. çAL|şANLARA sAĞLANAN KıDEM TAZMiNAT| KARş|LlKLARI

kı dem tazm inatı k a ışü l ı kl an

İş Kanunu'na göre en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak çalışma hayatı ardından emekliye aynlan (kadınlar için 58,

erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen ve asker]ik hizmetleri için çağnlan her çahşanına Veya Vefat eden çalışanına
kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.

Kıdem tazminatı karşıhğı, personelin emekIiye aynlmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini

toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder, TMS 19 ("Çalışanlara Sağlanan Faydalaı"), kapsamında kıdem

tazminatı kaşılığı, çalışanlann emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri

tahmin edilerek hesaplanır. Grup'un yükümlülüklennin, tanlmlanmlş fayda planlan kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemlen kullanılarak geliştirilmesini öngönir. Tüm aktüeryal karlar ue zaralıar diğer kapsamlı gelirler olarak

özkaynaklarda muhasebeleŞtiriIir,

Temel varsayım, her hizmet yıh için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı oIa ıdı-.
Böylece, uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden anndınlmış reel oranı gösterme o

§
,sl:

34
*

6,201
18.276

Ödenecek tazminat, her hizmet yıh için bir aylık maaş tutan kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2019 itibanyla 6,379,86

TL (31 Aralık 2018: 5.434,42 TL) ile sınıdandınlmıştır, Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren

6.730, 1 5 TL'ye yükseltilmiştir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir,
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DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLoLARA iLlŞKiN DiPNoTtAR
(Tutarlar aksi belidlmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmişth.)

Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanllan aktüeryal Va§aylmlar aşağlda belirtilmiştir,

3l Aralık 2019 31 Aralık 2018
ıskonto oranı
Enflasyon oranı
Net iskonto oranı
Kldem tazminaİ alarak işten aynlma olaslllğl
kldem tazmInatl tavani 6.379 86 5,434 ıül

12,50%
10,00%

2,27o/o

1,00

17 ,00o^
13,50%
3,08%

1,00

31 Aralık 2019 31 Arahk 2018
Kıdem tazminatı kaşılığı 263.411 208.6,1 1

Toplam 263.411 208.611

Kldem tazminatl ka§lIlklannln hareket tablosu aşağ ldaki gibid ir;

l Ocak -
31 Arallk 2019

l Ocak -
31 Arallk 2018

1 Ocak bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz gideri

Aktüeryal (kazanç)/kayıp

208.61 
,1

24.024
4.7 41

26,035

96.,l98
166.194

2.966
(56.747)

263.411 208.611

20. KARş|LlKLAR, KoşuLLu vARLlK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Karşlllklar

Dipnot 1g'de belirtilen çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kaşılıklar dışında yoktur (31 Analık 2018: Yoktur)

b) Davalar

Yoktur (31 Aıalık 2018: Yoktur).

c) Koşullu Varlıklar/Yükümlülükler

kosullu varlıklar

Yoktur (31 Aııalık 2018: Yoktur).

koşullu yükümlülükler

Yoktur (31 Arahk 20'l8: Yoktur).

d) Teminat Rehin İpotekler (TRl)

Verilen TRl'ler

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
İpotekler 13,500,000 13.500.000
Toplam

ac

(,l Oa
e

lpotekler bankalardan kullanılan kredilerin teminatı olarak verilmiştir. *

+

,ı D

Dönem sonu

13.500.000 ,l3.500.000

,,
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Grup'un aktifinde taş( araçlan arasında bulunan traktör aracı üzerinde, kredi kullanımı kaşılığında banka rehni
bulunmaktadır.

Grup'un TeminaURehini ipotek ("TRi') pozisyonuna ilişkin tablolan aşağldaki gibidir:

Grup Tarafından Verilen Teminat.Rehin.ipotekler (TL) 31 Arahk 2019 3,1 Aralık 2018

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş o|duğu TRl'lerin
Toplam Tutarl
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortak|ıklar Lehine Vermiş Olduğu TRl'lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 3.
Kiş.ilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRl'lerin Toplam Tutan
D. Diğer Verilen TRl'lerin Toplam Tutan

i, Ana ortakllk Lehine Vermiş o|duğu TRi'lerin Toplam Tutan
ii. B ve C Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine

Vermiş olduğu TRl'lerin Toplam Tutan
iii, C l\,1addesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRl'lerin Toplam Tutan

l3.500.000 13.500.000

Toplam l3.500.000 ,l3.500.000

Diğer TeminaURehin/l rin Ozka aklara 0ranl %0 o/o0

Aynca Grup ortaklannın, Grup'un kullanmış olduğu krediler karşılığında şahsj kefaletleri bulunmaktadır

Alınan TRİ'ler

Yoktur (31.1 2.20'1 8: Yoktur)

21. ÖZKAYNAKLAR

a) Ödenmiş Sermaye

Şirket'in 31 Aralık 2019 ve 31 Arahk 2018 tarihleri itibanyla sermaye yapısı aşağıdakigibidir;

3,1 Aralık 2019 3l Arahk 20,18

Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutan
Mustafa Laz (-)

lsmail Uslu (-)

Yatlnmcl Tazmin l/erkezi (')

İsmail Uslu ve Mustafa Laz(--)

<0,1ok

<0,1Yo

<0,1Yo

0,0%

,18

18

14

<01%
<0,10/o

<0,1Yo

6,12Yo

93.88%

18

18
14

1.566.832

24.056.401D er

enmiş sermaye Toplaml
99 90/o 25.623.233

100,0% 25.623,283 100,0% 25,623.283

Sermaye düzeltmesi farklan 71.554,890 71,554.890

Toplam 97.178.173 97.,l78.t 73

Şirket'in çıkanlmış sermayesi 25.623.283 TL olup, söz konusu çlkanlmlş sermaye si muvazaadan ari bi kilde

tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde, 5.000 adedj A Grubu, 2,562.3 ad

Grubu olmak üzere iki gruba aynlmıştır, A ve B Grubu paylann tamamı hamiline yazılıdır.

36
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(-) Söz konusu paylar Transtürk Holding A.Ş,'nin A Grubu paylannı oluşturmakta olup, Mustafa Laz ve İsmail Uslu
Transtü* Holding A.Ş,'nin toplam 5.000 adet olan A Grubu paylarınln 3.540 adedini 15 Kasım 2018 tarihjnde satln
almışhr. A ve B Grubu paylann tamaml hamiline yazllldür,

(--) Söz konusu paylar Transtürk Holding A.Ş,'nin B Grubu paylannı oluşturmakta olup, Mustafa Laz ve İsmail Uslu
Transtü* Holding A,Ş.'nin toplam 156.683,245 adet B Grubu paylnl sPK'nln 2,1 Şubat 2019 tarihli zorunlu pay alım
teklifi yazısına istinaden satın almışlardır, A ve B Grubu paylann tamamı hamiline yazıIıdır,

Şirket'in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal bedelli 2.562.328.389 adet paydan oluşmaktadır. Şirket
kayıtlı sermaye sistemine dahildir. Şi*et'in kayıtlı sermaye tavanı 73.000.000 Tl'dir. Şarket sermaye paylan 5,000
adet nama yazılı A grubu, 2.562.323.389 adet hamiline yazlh B grubu olmak üzere 2 gruba aynlmlş olup, A Grubu
hissedarlann yönetim kurulu seçiminde imtiyaz hakkı bulunmaktadır,

ımtivazlı Hisse sahiolerine Sağlanan Haklar:

Uç kişilik bir Yönetim Kurulu seçiminde; iki üye "A" Grubu hissedariarın göstereceği adaylar arasından seçilir

b) Geri Alınmış Paylar

Şirket, 2016 yıh içerisinde kendi paylanndan 165.000 adedjni 57,750 TL bedelie satın almıştür, 31 Aralık 2019 tarihi
itibanyla Şi*et'in sahip olduğu kendi paylannın adedi 165,000, bunların sermayeye oranı %0,64'tür (31 Aralık 2018:
'165.000 adet7o0,64),

c) Paylarailişkin Primler/lskontolar

Hisse senetleri ihraç primlen, hisse senetlerinin piyasa fiyatıyla satllmasl sonucu elde edilen nakit girişlerini ifade
eder, Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak sermaye a(ışlannda
kullanılabilir,

,l Ocak -
31 Aralık 2019

1 Ocak -
31 Aralık 2018

Dönem başı
Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşme etkisi ()

6,129,738 19.971.287
(13,841 .549)

Toplam

(-) Söz konusu tutar, Dipnot 1 ve Dipnot 3'te detaylı olarak açıklanan, Transtürk Holding A,Ş., l/ustafa Laz ve İsmail
Uslu'nun paylannın tamamlna sahip olduğu Anadolu ceviz Üretim A.Ş.'de bulunan 8,000.000 adet B Grubu Payl
16,11.2018 ve 154.000 adet A Grubu payı 27.11.2018 tarihlerinde 8.154.000 TL bedelle satın alması dolayısıyla

",*

t
§

z
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pay adedi, pav qruplan ve imtivazlar:

Ancak üye sayısının üç kişiden fazla seçilmesi halinde; Yönetim Kurulu üye adedi kaç olursa olsun, bunların
yarısından bir fazlasl, "A" Grubu hisse senedi sahiplerinin gösterecekleri adaylar araslndan Ve genel kurulca seçilir.

6.129.738 6.129.738

oluşmuştur,
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d) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Glderle|

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Geliderin (Giderlerin) analizi aşağıda yer

almaktadlr:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/ kaylplan (-)

Tanımlanmış fayda planlan yeniden ölçüm
kazançlan/kayıpları (aktüeryal kay|p kazanç)

107.278

(3,558)

107.278

(7,382\

To lam 103.720 99.896

(-) Grup aktiİlnde bulunan Manisa ll| saüihıi iıçesinde bulunan bina, 15 Mart 2018 tarihli değerleme raporunda tespit
edilen gerçeğe uygun değerinden hesaplanan amortisman tutan indirilmek suretiyle finansal tablolara yansltllmıştlr.

Söz konusu gerçeğe uygun değer farklan özkaynaklafda 'Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandıılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Gidede/' hesabı altlnda Vergi etkisi dikkate alınarak muhasebeleştirilmiştir,

Dönem başı (t)
Geçmiş Yıllar Zararlanna Transfer

10,338.600
(10.338.600)

10.338.600

Dönem sonu ,l0.338.600

(') Söz konusu tutann 8,065.255 Tl'lik kısmı Grup ile ilişkili taraf]ar olan Faruk Erol Süren ve Star Holding A.Ş,
arasında 18 Mayıs 2015 tarihinde akdedilen, Grup'un aynı tarjhli özel durum açıklamasına konu olan ve yukandaki
taraflar arasında geçekleşen cari hesap mahsuplaşmasına ilişkindir. 2,234.400 TL'lik kısmı ise, Star Holding A.Ş. ile

31 AraIık 2016 tarihinde akdedilen, Grup'un aynı tarihli özel durum açıklamasında bahsedildiği gibi, Star Holding
A,Ş.'nin alacağından vazgeçmesinden kaynaklanmaktadır, Söz konusu tutarlar Vergi Usul Kanunu'nun 324'üncü
lııladdesi gereğince, 3 yıl içinde zararla itfa edilmediği.takdirde yasal kayltlarda kar zarar hesablna naklediImek üzere

Şirket yasal defterierinde Ozkaynaklar içerisindeki Ozel Fonlar hesabına kaydedilmiş olup cari dönemde Geçmiş
Yıllar Zararlanna nakledilmiştir,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519'uncu maddesine göre işletmeler yıllık kArlannın %s'ini ödenmiş
sermayelerinin 0/o20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayınrlar. İşletmenin geçmiş yıllar zararlan
varsa 0/o5'in hesabında yılhk kardan düşülür. TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının c bendi gereğince pay

sahiplerine 7o5 oranında kar payı ödendikten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
karariaştınlan klsmın 7o10'u da genel kanuni yedek akçeye eklenir,

f) Geçmiş Yıl Karlan/(Zararlan)

Grup'un geçmiş yıl karlanna/(zararlanna) ilişkin detayı 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap
dönemleri itibanyla aşağıdaki gibidir:

,1 Ocak -
31 Aralık 2018

Dönem başı
yedeklerden transfer
Net dönem kanndan/zaranndan transfer
0rtak kontrole tabi işletmelerin birleşme etkisi
Diğer değişiklikler nedeniyle artış/azahş

(113.317.539)

10,33B,600

939.171

114.152

(120,925.606)

1.696.435
5.687.549

224.083 Öİ o

ş
oa

To m
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e) Kardan Aynlan Kısüanmış Yedekler

Grup'un kardan aynlan kısıllanmış yedekler ilişkin detayı 31 Aralık 2019 ve 31 Aralük 2018 tarihlerinde sona eren
hesap dönemleri itibanyla aşağıdak| gibidir:

' 
ocak- 1 ocak -

3l Arahk 2019 31 Aralık 2018

l Ocak -
3l Aralık 2019

(101.925.616) (1l3.317.539)

l
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Grup aktifinde bulunan arsa ve araziler, 15,.Mart 2018 tarihli değerIeme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun
değerlerinden gösterjlmiştir. Anadolu Ceviz Uretim A.Ş.2012 yılındaki nevi degişikliği sırasında söz konusu tüm
vadıklannın değer tespitini yaptırmış, oluşan deger artışlannı sermaye hesabında muhasebeleştirerek sermayesini
tescil ettirmişt|r. Bu nedenle arsa ve araziler hesabında bulunan değer artışlan özkaynaklarda 'Geçmiş Yıllar
KarlarılZararlan" hesabl altında muhasebeleştjrjlmiştir.

g) Kontrol Gücü olmayan Paylar

Grup'un kontrol gücü olmayan paylanna ilişkin detayı 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap
dönemlen itibanyla aşağıdaki gibidir:

1Ocak- l Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı
Ana ortaklık dlşl kar l (zarar) payı
Diğer

42.207.664 36.526.,l39
,1 ,1.583.556 5.681.525

(10)

Dönem sonu 53.791.210 42.207.664

h) KarDağ(ımı

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK'nın 01 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren l1-19,1 no'lu
Kar Payı Tebliği'ne göre yapadar. Kar Payı Tebliği'nde yer alan düzenleme ve açıklamalar aşağıda özetlenmiştir,

Kar dağıtımı, genel kurul tarafından belirlenecek Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde yine genel kurul karan ile
dağıtılacaktır, Ortaklıklar kar dağıim politikalannı belirlerken, kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağını da
kararlaşİracaklardlr, Bu çerçevede kar dağltlml prensip olarak ihtiyaridir. SPK şirketlerin niteliklerine göre kar
dağıtım politikalanna ilişkin farklı esaslar belirleyebilecektir,

ortaklıklann kar dağıtım politikalannda:

- Kar dağıtılıp dağıtılmayacağı,
- Kar payı oranları ve bu oranların uygulanacağı hesap kalemi,
- Odeme yöntemleri ve zamanı,
_ Kar payının nakit Veya bedeIsiz pay olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı, (borsada işlem gören şi*etler için)
- Kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı konulan düzenlenmektedir.

Dağıtılacak kar payı tutannın üst sının, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklannın dağıt|labilir tutan
kadardlr. Kar payl, dağlt|m tarihi itibanyla mevcut paylann tümüne, kural olarak, eşit şekilde dağltlllr. Paylann
iktisap ve ihraç tarihleri dikkate alınmaz. Türk Ticaret Kanuna göre aynlması gereken yedek akçeler ile ana
sözleşme ve kar dağıtım politikasında ortaklar için öngörülen kar payı aynlmadıkça başka yedek akçe aynlmasına,
ertesi yıla kar aktarıImasına karar verilemez,
Ana sözleşmede yer alması kaydıyla, imtiyazlı pay veya intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,

çalışanlar ve pay sahibi olmayan diğer kişilere kardan pay verilebilir. Ancak pay sahipleri için belirlenen kar payı
nakden ödenmeden intifa senedi sahipieri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve diğer kişilere kar payı ödenemez.
Tebliğ, prensip olarak, imtiyazh paylar hariç olmak üzere, sayılan kişilere ödenecek kar payt tutanna ilişkin ana
sözleşmede bir belirleme yapllmamışsa, bunlara dağltılacak tutann en fazla pay sahiplerine dağltılan kar payının
%'ü kadar olabileceğini öngörmektedir. Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı dağıtılacak ise ve taksitle ödeme söz
konusu ise, taksit tutarlan, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı ve aynı esaslara göre ödenir.

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve dolayısıyla yeni Tebliğ, ortaklıklann bağış yapmasına imkön tanımaktadır,
Ancak, bunun esas sözleşmelerde hüküm olması aıanmaktadır. Bağışlann tutan genel kurullar taraflndan
belidenebilecek olmakla bidikte SPK üst bir sınır getirebilecektir.
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TRANSTÜRK HoLDiNG A.Ş. VE BAĞU oRTAKL|KLAR|
3,1 ARAL|K 2019 TARIH|NDE SONA EREN HESAP

DöNEt/iNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

Paylan borsada işlem gören şirketler:

- Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisini
- Yahut kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu karannı
- Kar dağltlm tablosu veya kar pay| avansı dağltlm tablosu

kamuya duyurulur. Kar dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya
açıklanması zorunludur.

22. HAslLAT

Grup'un 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait satışlan aşağıdaki gibidir:

'l Ocak- 1Ocak-
31 Arahk2019 31 Aralık2018

Yurtiçisatışlar
Diğer satlşlar

1.457,398
375.125

19.793.230Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farklan (dipnot 23)

Brüt Satışlar 21.625.753 ,l 1.331.0,10

Satış iskontolan (-)

Ertelenmiş faiz gelirleri (13.124\

Satış lndirimleri t) (13.124|

Net sat|şlar 21.625.753 11.3,17.886

Satılan lVamul Maliyeti (-)

Ertelenmiş faiz oiderlen

(1.652.849) (612.927]ü

497

Toplam (1.652.849) (612.430)

BRUT KAR/(ZARAR) 19.972.904 l0.705.456

23. cANLl VARLlKLAR MAKUL DEĞER FARKİ

1 Ocak -
31 Aralık 2019

l ocak -
31 Aralık 2018

Tanmsa] ürun - Canlı varlık değerleme fa*ı 19,793,230 ,10.082.668

Toplam 19.793.230 l0.082.668

24. ARAŞTIRMA VE GELişTlRME GlDERLERi, PAZARLAMA sATlş VE DAĞlTlM GlDERLERl, GENEL YÖNETlM
GlDERLERl

1 Ocak- 1 Ocak -
31 Arahk 2019 31 Arahk 2018

Genel yönetim qidederi 684.6,15 892.163
Toplam 684.6l5 892.,l63

oC,i
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TRANsTÜRK HoLDiNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKLIKLAR|
31 ARAL|K 2019 TARIH|NDE soNA EREN HESAP

DöNEMINE AlT FiNANSAL TABLoLARA iLlŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL') cinsinden ifade edilmiştir,)

NiTELlKLERiNE GöRE GiDERLER

Genel yönetim Giderleri
1 Ocak -

31 Arahk 2018
Personel gidederj

Müşavidik ve danışmanlık giderleri

Kira ve aidat giderleri

sigorta giderleri

Vergi resim ve harçlar
Ulaşım ve konaklama giderleri
Kldem tazminatl karşlhk gidederi
Amortisman giderIeri

Temsil ağlr|ama giderleri

Notar gidederi

Elektrik, su ve doğalgaz gidedeüi

Diğer giderler

221.266
1 
,l5,866

103.688
14.507
17.095
4.241

37.380
85,982
19.277
2.254
1.435

61.624

235.812
305.267
56.990
25.254

114.487
14.725
67.495
21.084

1,336
3,841

2.444
43.428

Toplam 684.615 892.163

25. EsAs FAALiYETLERDEN DiĞER GELiRLER VE KARLAR

l ocak -
3l Aralık 20i9

1 Ocak -
31 Aralık 2018

Kur fa*ı gelirlen

Vazgeçilen alacak gelirleri

ErteIenmiş finansman gelirleri

kira aelirj

11,254
152.612
13.124
78.729

574
285,730

9,49]

Toplam 255.719 295.795

26. EsAs FML|YETLERDEN DlĞER GlDERLER VE ZARARLAR

l Ocak -
31 Arallk 20i9

1 Ocak -
31 Aralık 2018

Karşılık gider|eri

Kur farkı giderIeri

Onceki dönem gideı ue zan{aı
Ertelenmiş finansman giderleri

Bağh ortaklİk satlş zaradan
Diğer

,l5,1.509

6.469
17.767

1.035
,123,889

1.123 32.187
Toplam 208.967

27. YATlRlM FML|YETLERlNDEN GELiRLER

1 Ocak -
31 Arahk 2018

Sabit kıymet satış karlan 50,413
Toplam
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125.012

l Ocak -
31 Aralık 2019



TRANsTüRK HoLDiNc a.ş. ve anĞı-ı oRTAKLıKLARı
31 ARALIK 2019 TAR|HINDE soNA EREN HESAP

DöNEMlNE AiT FlNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

28. YAT|RlM FML|YETLERlNDEN GiDERLER (.)

1 Ocak -
31 Arallk 2019

'l Ocak -
31 Arahk 2018

Sabit klymet satlŞ zararian 7.050

Toplam 7.050

29. FlNANsMAN GELlRLERl

Yoktur (31 Aralık 20'l8: Yoktur)

30. FlNANSMAN GlDERLERl (.)

'| Ocak -
31 Aralık 2019

l Ocak -
3'l Aralık 2018

Kredi faiz gideri

Kredilere ilişkin faiz tahakkuk giderleri
749.850
364.996

1.202.193
378,976

Toplam 1.,l14.846 1.581.,l69

31. VERGi VARL|K VE YÜKÜMLÜLÜKLERl

Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 31 Aralık 2019 tarihi ilibanyla 0/o22'di (2018: ok22|.5 Aralık 20'l7 tarihlj ve 30261
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 706'l sayılı "Bazı Vergi Kanunlan ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasüna Dair Kanun'un 91inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 1O'uncu

madde uyannca kurumlann 2018,201S ve 2020 vergilendirme dönemlefine ait kazançlan üzerinden ödenmesi
gereken kurumlar vergisinin %22 oranıyla hesaplanması ve sonrasında tekrardan %20 oranı ile vergilendinlmeye
devam edilmesi öngörülmektedir. Bu süre zarfında Bakanlar Kurulu'na o/o22 oranını 0/o20 oranına kadar indirme
yetkisi verilmiştir.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren dönem itibanyla, vergi mevzuatı uyannca üçer ayltk dönemler itibanyla oluşan
kazançlar üzerinden o/o22 (2018: %22) oranında geçici Vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar
yıllık kazanç üzennden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedlr. Yapılan Kanun değişikliği ile 2018, 2019 ue 2020
yıllan için bu oran %22 olarak belirlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yllı aşmamak kaydıyla dönemin
kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtlan vergi dairesince beş yıl içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesaplan revize edilebilmektedir,

Türkiye'de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar
haricindekilere yapılanlarla Türkiye'de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Tü*iye'de mukim olmayan tüzel
kişilere yapılan temettü ödemeleri 7o15 gelir vergisine tabidir.

Türkiye'de mukım anonim şirketlerden yine Tü*iye'de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir
vergisine tabi değildir. Aynca kann dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi
hesaplanmamaktadır.

Gayrimenkul ve İstirak Hıbsesi satıs kazancı /sllsnası

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettiklerj temettü kazançlan (yaİnm
fonlannın katılma belgeleri ile yatlnm ortaklıklan hisse senetlerinden elde edilen kar paylan hariç) kurumlar
vergisinden istisnadlr. Aynca, kurumlann en az iki tam yll süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri i

sahip olduklan gayrimenkullerinin (taşınmazlannın) kurucu senetlen, intifa senetleri ve rüçhan ş n

doğan kazançlann %50'lik kısmı, 31 Aralık 2019 itibanyla kurumlar vergisinden istisnadır (3,1
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TRANsTÜRK HoLDiNG A.ş. VE BAĞLl 0RTAKL|KLAR|
31 ARAL|K 2019 TAR|H|NDE soNA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA lLiŞKiN DlPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden

çekilmemesi gerekmektedir, satış bedelinin satlşln yapıldığl yıh izleyen ikinci takvim yılI sonuna kadar tahsil edilmesi
gerekir. Kurumlar Vergisi Kanunu"nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadlf. Bu istisnalardan Şarket'e iljşkin
olanlan aşağlda açlklanmlştlr:

31 Aralık 2019 itİbanyla istisna oranı %50 olarak belidendiğinden istisna uygulanmlş ertelenmiş Vergi oranı %'10 (31

Aralık 2018: %10)olarak kabul edilmiştır,

Bilançoda Yer Alan Ertelenen Vergi Varhk
yükümlülükleri 3,1 Arallk 2019 3,1 Aralık 2018
Ertelenen vergi vadık|an
Ertelenen vergi yükümlülükleri

2.264.066 425.134
(7,270.484) (2.583.196)

Ertelenmİş Vergi Yükümlülüğü, net (5.006.418) (2.158.062)

Gelir Tablosunda Yer Alan Vergi Gelir/Giderleri
l ocak -

3l Aralık 20l9
'| Ocak -

31 Arahk 2018
Kurumlar vergisi kaçı|ığı
ErtelenmiŞ Vergi geliri/(gideri) (2.842.628\ (1.711,820)

Toplam |2.842.628| (1,711.820)

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Yer A|an Vergi
Gelir/Giderieri

1 Ocak -
3l Aralık 2019

1 Ocak -
3l Aralık 20l8

Diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alan ertelenmiş
vergi geliri/(gideri) (5.728) 11.349

Toplam (5.728) l1.349

Ertelenmiş Vergi Gelir/Giderinin Mutabakatı
1 Ocak -

3l Aralık 20l9
1 Ocak -

31 Aralık 2018
Dönem başı
Dönem ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

Diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alan ertelenmiş
verqi qeliri/(qideri)

(2.158,062)
(2.842.628)

(457,591)
(1,71 1 ,820)

,1 ,1.349(5.728)
Dönem sonu (5.006.418) (2,,t58.062)

Vergi Karşılığı Mutabakah:
l Ocak -

31 Aralık 2019
l Ocak -

3,1 Arahk 2018
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar
%20 vergi oranı üzerinden hesaplanan vergi
Vergi etkileri:
- Diğer

18,297.100
(4.025.362)

8,369.365
(1.6i3,873)

(37,947)
(2,842.628) (1.7l1.820)

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanank yürürlüğe giren 7061 sayılı 'Bazı Vergi Kanunlan İle Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yıllan için kurumlar vergisi oranı
ok2}'den o/o22'ye 

çıkanlmıştır, Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş
vergi varIık ve yükümlülükleri o/o22 ve 31 Aralık 2018 tarihli finansa| tab|olarda ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri %20 vergi oıanı ile hesaplanmıştır.
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TRANsTüRK HoLDiıı0 ı.ş. ve aaĞı-ı 0RTAKLıKLARı
31 ARAL|K 2019 TAR|HINDE soNA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Linsı ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Ert€lenen Vergi VarIlklarl ve Yükümlülükleri

31 Araİk 2019 31 Arahk 2018 31 Arahk 20,19 31 Aralık 2018
Toplam Geçici

Farklar
Toplam Geçlcl

Farklar
Varllk /

(Yükümlülük)
Varhk /

(Yükümlülğk)
Kldem tazminall karşlllğl
Ertelenmiş İnansman geliri
Maddi ve maddi olmayan duran Varllklar amortisman farkları
Kredi faiz tahakkuklanna iljşkin düzeltmeler
kuIlanllabilir mali zarar
Diğer düzeltmeler

269,139

36.303
2.722.587
6.865.260

117,753
Ertelenen vergi varlIklarl 10.0,11.042 2.171.964 2.202.430 434.393

Erteıenmiş finansman gıderi
l!.4addj Ve maddi olmayan duran Varlıklat amorlisman farklarl
canll varlıklaıa ilişkin düzeltmeler
Gayrimenkuı değerleme farklan
Kredi faizlahakkuklaana ilişkin düzeltmeler

(2,705)

(1,128.809)
(31,260.139)

(413.421)

(99)

\171,214)
(2.293.385)

(82.684)
(45.073)

(497)
(856.072)

(11.466,909)

|413.421)
(225,363)

(595)
(248.338)

|6.877.231)
(82,684)

Ertelenen ükümlülükleri
Toplam

32.805.074 12.962.26 7.208.8

(22.794.032I (10.790.298) (5.006.418)

2.592.455

(2,158.062)

32. PAY BAş|NA KAZANç

Net dönem kan/(zaran) (TL) 3.887.399 939.171

Çıkanlmış adi paylann ağıdıklı ortalama adedi (') 2.562.328.389 2.562,328.389
Pay başına kar/(zarar) (TL) 0,00152 0,00037

(-) TMS 33 Pay Başına Kazanç standardına göre; dönem içinde mevcut adi pay senedi sayısının ağıdıkh ortalaması,
dönem boyunca ihraç edilen veya geri alınan ve zaman ağırlık faktörüyle çaçılan adi pay senedi sayısı ile düzeltilmiş
dönem başl adi pay senedi sayısınl ifade eder. Zaman ağlrllkh faktör, paylann mevcut olduğu gün saylsln|n dönemin
toplam gün sayısına bolünmesi sonucu elde edilmektedir.

33. FlNANSAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RlsKLER|N NiTELlĞlVE DüzEYl

Finansal aracın taraflarından binnin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e İinansal
bir kayıp oluşturmasl riski, kredi riski olarak tanımlanır, Şirket, Vadeli satlşlaflndan kaynaklanan ticari alacaklafl Ve
bankalarda tutulan mevduatlan dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadlr, Şirket yönetimi müşteriıerden alacaklan ile
ilgili kredi riskini her bir müşteri için ayn ayn olmak kaydıyla kredi limitleri belirleyerek ve gerektiği takdirde teminat alarak
riskli gördüğü müşterilerine ise sadece nakit tahsil6t yoluyla satış yapank azaltmaktadır, Şirketin tahsilat riski esas
olarak tican alacaklanndan doğabilmektedir, Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik
durum göz önüne alınarak degerlendirilmekte ve uygun miharda şüpheli alacak kaşılığı aynldıktan sonra finansai
durum tablosunda net oIaı,ak gösterilmektedir.

oİ o'o
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208.611 59.211 41.722
10.419 -_ 2.084
79,084 7.987 15.817

1,830.950 598,969 366,190__ 1,510.357
42.900 25.906 8,580

Pay başına kazanç l zarar kazanç ve zararın ilgili yıl içinde mevcut hisseleri ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edİ]ir.

l Ocak- l Ocak -
3l Aralık 2019 31 Aralık 2018

FinansalAraçlar

kredi rıski



TRANsTÜRK HOLDlNG A.ş. VE BAĞLl oRTAKL|KLAR|
31 ARALIK 2019 TARIH|NDE SONA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA lLlŞKiN DiPNOTLAR
utarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir,)

Şi*et'in 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla finansal araç türleri |tibany|a maruz kaldığl kredi riskleri aşağıda beİirtilmiştir:

Alacaklar
TicariAlacaklar Diğer Alacaklar

llişkiliTaraf
Diğer
Taraf IlişkilİTaraf

Diğer
Taraİ

Bankadaki
Mevduat

Raporlama tarihi itibar|yla maruz kallnan azami
kredi riskİ (A+B+c+D+E)
- fuami riskin teminat, Vs ile güvence alhna allnmlş
kısml

236.650 ,12.006 1.152,231

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıklann net defter değeri 236,650
B, Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamlş varllklarln net defter değeri
- Temjnat, Vs ile qüVence altlna allnmlŞ klsml
c. Değer düşüklüğüne uğrayan varllklarln net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter degeri)
- Değer düşüklüğü (-)

- Net değein teminat, vS ile güvence altına
alınmış küsmü

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri}
- Değer düşüklüğü t)

- Nel değerin teninat, vs ile güvence altüna

alünmüş kısmı
D. BilanÇo dl§| kredi riski iceren unsurlar

TicariAlacaklar Diğer Alacaklar

ilişkiliTaraf
Diğer
Taraf ll|şkiliTaraf

Diğeİ
T araf

Bankadaki
Mevduat

Raporlama tarihi iıibanyla maruz kallnan azami
kredi riski (A+B+c+D+E)
- Azami rjskin teminat, vs ile güVence altlna allnmlş
klsml

488.300 1,1.006 ,1.043.010

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramaml§ finansal varllklann net defter değeri 488.300 11,006 1,043,010
B, Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramaml§ varllklarln net defter degerl
- Teminat, vs ile aüvence altlna alınm lş klsmı
c. Değer düşüklüğüne uğrayan Varllklann net
defter değer|eri
.Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)

- Net değein teminat, vs ile gIjvence altına
ahnmış küsmü
.Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri}
- Değer düşüklüğü t)

- Net değerin teminat, vs ile güvence aftına
ahnmış kısmı
D. BiIanço dışı kredi riski içeren unsurlar
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,12.006 1.152.231

Şi*et'in 31 Arahk 20'l8 tarihi itibanyla finansal araç tüderi itibanyla maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştiri

Alacaklar



TRANsTüRK HoLDlNc ı.ş. ve anĞı-ı oRTAKLıKLARı
31 ARAL|K 2019 TAR|HINDE soNA EREN HESAP

DöNEMiNE AlT FiNANSAL TABLoLARA lLiŞKlN DlPNoTLAR
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Likidite riskı

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yenne getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen
bozulmalar veya kredi puanının düşünilmesi gibi fon kaynaklannın azalması sonucunu doğuran olaylann meydana
gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şi*et yönetimi, fon kaynaklaflnl dağıtarak mevcut ve
muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterl| tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite

riskini yönetmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibanyla likidite riskini gösteren tablo aşağıdadır;

Sözleşme Uyarınca Vadeler ıkışlar To aml
Defter
Değeri Ç

Sözleşme
Uyannca Nakit 3-12Ay

Arası

,l -5Yıl
Arası

5 Yıl Ve
Üzeri

3 Aya
Kadar

Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer iinansal yükümlükler

Beklenen vadeler

,l1.190.680

1,1.,l86.894

3,786

Beklenen Nakit

Çıkışlar Toplamı

10.077.950
10.074,164

J. /öb

Defter
Değeri

3-12Ay
Arası

1 .5 Yıl
Arası

5 Yıl Ve
Üzeri

1.298.782
1.294.996

3.786

3 Aya
Kadar

5.724.455
5.724.455

4.167.u3
4.167 .443

Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

l6,040,732
5.47 4

16.035,258

,l6.043,437

8,179
,l6.035.258

8.179
8,179

36.6,13 15.998.645

36,613 15.998.645
Toplam 26.1 18.682 27.234.117 1.306.961 5.761.068 20.166.088

Şi*et'in 31 Aralık 2018 tarihi itibanyla likidite riskini gösteren tablo aşağıdadlr;

Sözleşme Uyarınca Vadeler Çıkışlar Toplamı
Defter
Değeri

3 Aya
Kadar

Sözleşme
Uyarınca Nakit l .5 Yıl

Arası
5 Yıl Ve

Üzeri
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümIükler

Beklenen vadeler

11,382.402
11.377 -674

4.728

Beklenen Nakit
Çıkı§lar Toplamı

10.574.074
,10.569.346

4.728

Defter
Değeri

1.687.7,10

1,682,982
4.728

5.0,10.906
5.010,906

4.197.768

4.197.768

3 Aya
Kadar

3-12Ay
Arası

Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

1 
,1.642.397

247.809
1 1.394.588

1 
,1.645.599

251,011

1 1.394,588

25,1.0,1 1

25,1,0,11

8.966.819 2.427.769

8.966,819 2.427.769
Toplam 22,216.471 23.028.001 1.938.721 13.977,725 6.625.537 486.018

Faiz Oranı Riski

Piyasadaki fiyatlann degişmesiyle iinansal araçlann degerlennde dalgalanmaIar oluşabiIir. Söz konusu dalgalanmalar,
menkul kıymetlerdeki fryat degişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkiieyen
faktörierden kaynaklanabilir. Şi*et'in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır.

Faiz taşıyan finansal borçlann faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan iinansal varlıklann
bulunmaktadır ve gelecek yıIlardaki nakit akışı bu varlıklann büyüklüğü ile değişim göstermeme n

ş
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Arası

5 Yıl Ve
Üzeri
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TRANSTÜRK HoLDlNG A.ş, VE BAĞLl 0RTAKL|KLAR|
31 ARAL|K 2019 TAR|H|NDE SONA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANsAL TABLoLARA lLiŞKiN DiPNoTLAR
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden jfade edilmiştir,)

faiz oranlannın değişmesine karşı olan nsk açıkhğı, her şeyden önce Şirket'in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine

bağhdlr, Şirket'in bU konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve degişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir.

Faiz oranl Riskine Duv alı Analizik

Eğer değişken faizli TL olarak aynlan kredilerin faiz oranı, diğer tüm değişkenler sabitken, 100 baz puan (%1) daha
yüksek / düşük olsaydı, döneme ait vergi öncesi kar, daha yüksek / düşük faiz giderierinden dolayı, 31 Arahk 2019

tarihinde 1.000TL(31 Aralık2018: '13.380 TL) daha düşük / yüksek oIacaktı.

Grup'un faiz pozisyonu aşağıdaki gibidir;

Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2019

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler

Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümIülükler

9,974.164
3,786

100,000

9.23,1.346

4.728

,1,338.000

seımaye Riski

Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklanna getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Grup'un faaliyetlerinin

devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapİslnü sürdürmektlr.

Grup, sermaye yönetimini boÇsermaye oranını kullanarak izler, Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle

bulunur, Net boç, nakit ve nak|t benzeri değerlerin toplam borç tutanndan (bilançoda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli
yükümlüıükleri içeri4 düşülmesiyle hesaplanİr, Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun
toplanmasıyla hesaplanır,

3'l Aralık 2019 ve 31 AraIlk 2018 tarihleri itibanyla net borç / toplam sermaye oranl aşağıdaki gibidir:

Toplam borçlar
Nakit ve nakit benzeri değerler (-)

33.694.596
(1.161.078)

25.032.755
(1.050,122)

Net borç 32.533.518 23.982,633

Toplam özkaynaklar 59.106.874 43.517,953

Net borç/özkaynaklar oranı 55% 55%

31 Arallk 20l9 31 Arallk 2018
Dönen varlıklar
Kısa vadeli borçlar

2.592,299
6.50B.267

2.542.421
15.9B3,369

Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar 0,398 0,159

yabancı para Riski

Şi*et'in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibanyla herhangi bir yabancı para varlık ]ülüğü

or,

t
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TRANSTÜRK HoLDlNG A.ş. VE BAĞL! 0RTAKLlKLAR|
31 ARALIK 2019 TAR|HINDE soNA EREN HESAP

DöNEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iLiŞKiN DiPNoTIAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL') cinsinden ifade edilmiştir.)

34.F|NANSAL ARAçLAR (GERçEĞE UYGUN DEĞER Aç|KLAMALAR| VE F|NANSAL R|SKTEN KORUNMA

MUHAsEBEsi ÇERçEVEslNDEKl ıçıxLlılıLln1

Gerçeğe uygun değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki

bir cİrİ işıemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Finansal

enstrümİnlann tahmini gerçeğe uygun değederi, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme

metotlan kullanllarak tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa verilerinin

yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket'in bir güncel PiYasa iŞleminde

elde edebileceği tutar|an göstermeyebilir,

parasal varlıklar

Dönem sonu kurlanyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kaYıtIı

değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

Ticari alacaklann kayıth değerlerinin, ilgili değer düşüklük kaşılıklarlyla beraber gerçeğe uygun değeri yansıttığı

öngörülmektedir,

Finansal varlıklann gerçeğe uygun değerinin ilgili varlıklann kayıth değerlerine yaklaştığı kabul edilir.

Parasal Borçlar

Kısa vadeli banka kredileri Ve diğer parasal borçlann gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle

kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir,

Yabancı para cinsinden parasaI kalemler flnansal durum tablosu değerinin geçeğe uygun değerlerine yakın olması

sebebi ile dönem sonu kudan kullanılarak TL'ye çevrilmektedir.

35, F|NANSAL TABLoLAR| öNeıvıı-l öı-çüoE ETK|LEYEN YA DA F|NANSAL TABLOLAR|N AçlK,
YoRuMLANABlLlR VE ANLAşlLABlLlR oLMAsl AçlslNDAN AçlKLANMAsl GEREKEN DlĞER HUsusLAR

35.'1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Şubat 2018 tarihinde Grup'a göndenlen yazıda:

Grup yönetim kurulunca alınan 7 Aralık 20'l7 tarihli karar kapsamında, Grup çıkanlmış sermayesinin 25.623.283

TL'den 32.623,283 TL'ye artınlması Ve ihraç edilecek 7.000,000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden B grubu

imtiyazsız paylann, Grup'un ortaklanndan lı,line Tozlu'ya olan 7.000,000 TL tutanndaki nakit borcunun ödenmesini

teminen, anılan kişiye muaccel alacaklan karş|lığında tahsis edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek tahsisli sermaye

artınmına ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onay|anmasına ilişkin başvurunun, Mine TozIu

tarafından Grup'a yapılan 7.000,000 TL tutanndaki ödemen|n gerçekte Grup'un ekonomik hakimiyetine girmediği, bu

sebeple yapılmak istenen sermaye artınmıyla sermaye dönüştürülmek istenen tutann gerçekten Grup'a nakden

devredilmemiş olduğu ve söz konusu işlem nedeniyle ortaya çıkan fiktif borcun, sermaye artırımı nedeniyle ortaya

çıkacak sermaye koyma borcuna mahsup ediImesi durumunda, bu durumun sermaye eksik teşekkülüne yol açacağı
ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 12. maddesinin 'l. fıkrasına aykınlık teşkil edeceği sonucuna ulaşılması nedeniyle

olumsuz kaşılandığı,

Altematif Bağımsüz Denetim ve YlVlV A.Ş, ('Altematif) tarafından hazırlanan değedeme raporunda ulaşılan değer

çerçevesinde 29.990.000 TL bedel üzerinden Gökyüzü Moda ve Tekstil Urünleri A.Ş. ("Gökyüzü Moda") paylannın
Grup tarafından Dünya Ma*alan Tekstil ve Aksesuar lç ve Dış Ticaret A,Ş.'den ("Dünya Markalan") satın alınma
işlemine ilişkin yönetim kurulunun 29 Aralık 2017 tanhli karannın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesinin 3.

flkrasına aykınlık teşkil etmesi nedeniyle söz konusu yönetim kurulu karannın geçerli sayılamayacağl; yapllan
incelemede tespit edilen hususlann Altemat|f tarafından hazırlanan Gökyüzü Moda'nın piyasa değe rin in

iiişkin değerleme raporunda kullanılan nakit akış projeksiyonlannın, Gökyüzü Moda tarafından elde
ve söz konusu projeksiyonlara göre belidenen Gökyüzü Moda değerinin objektifliği konusunda rdfu
hususlan dikkate alınarak satün alma işleminin Grup tarafından iptal edilerek Gökyüzü Moda
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(Tutadar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

l\.4arkalan'na iade edilmesi, varsa yapılan ödemelerin faizi ile birlikte Grup'a iade edilmesi ve bu maddede bel|rt|len

işlemlerin yapıldığınl tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi gerektiği, aksi takdirde

sermaye Piyasasl Kanunu'nun 2'|, maddesinde yer alan örtülü kazanç aktanml yasağına ilişkin hükümler Ve/Veya

Sermaye Pİyasası Kanunu'nda yer alan ilgili diğer suçlar kapsamlnda sorumlular hakkında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai işlem tesis edilebileceği,

Tekno Tasanm paylarının Grup tarafından sahşına ilişkin olarak, işlem bedelinin belirlenmesi için hazırlatılacağı

kamuya duyurulan değedeme raporunun ivedi olarak hazırlatılarak değerlemede kullanılan varsayımlar ve değedeme

sonuçlarını içeren değedeme raporunun özetinin kamuya açıklanması Ve değedeme raporuna göre belirlenen

bedelin Grup'a ödenen bedelden fazla olması durumunda söz konusu bedelin Grup tarafından lahsil edilmesi, işlem

bedelinin belirlenmesinde kullanılacak değerleme raporunun hazırlanmasından sonra onemli nitelikteki lşlemlere

iıişiin ortaı< Esaslar ve Aynlma Hakkı Tebliği'nin 6, maddesinde yer alan önemlilik kriterleri kapsamında tekrar

değedendirilmesi, yapılacak değerlendirme sonucunda, söz konusu işlemin önemli nitelikteki işlem olarak

değerlendirilmesi durumunda, söz konusu işleme ilişkin aynlma hakkı kullanım fiyatının, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerine uygun biçimde belirlenerek kamuya açlklanmasl Ve

önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurul u'nun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
yapılacak açıklamada, anılan Tebliğ'in 5, maddesinin 3. fıkrasl uyannca buIunması gereken bilgilerin tamamlna yer

VerilmesI gerektiği,

35.2, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2018 tarih ve 20'18/8 sayılı bülteninde;

- lVarka Yatınm Holding A.Ş.'nin (Şirket) çıkanlmIş sermayesinin 20.990.000 TL'den 59.363,666 TL'ye artlnlması
nedeniyle ihraç edilecek ve Mine TOZLU, Zey_nep Aşkın KORKMAZ, Nazım COŞAN, Ömer İZÜllOĞl-U, Hayrettin
CANSIZ, Atilla ALP, Tolga ERoL, Tolga GOKSEL, Tekin Y|LMAZ ve Transtürk Holding A,Ş.'nin Şirket'ten olan
alacaklan kaçılığında adı geçen kişilere tahsisli olarak satlıacak toplam 38.373.666 TL nominal değerli paylara ilişkin
ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumsuz kaşılanmasına ve MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş,
paylannın satın alInması kapsamında geçekleştirilen tüm kayıtlann/işlemlerin iptal edilmesi gerektiğinin Şi*et'e
bildirilmesine,

- Transtürk Holding A,Ş.'nin (Şi*et), çıkanlmış sermayesinin 25.623.2B3,89 Tl'den 32.623,283,89 TL'ye artınlması
ve ihraç edilecek 7.000,000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden (B) grubu imtiyazsız paylann, Şirket'in Mine
Tozlu'ya olan 7.000.000 TL tutanndaki nakit borcun ödenmesini teminen, anılan kişiye muaccel alacaklan
karşılığında tahsis edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artınmına ilişkin ihraç belgesinin
Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşllanmaslna ve Gökyüzü Moda ve Tekstil Urünleri A,Ş. (Gökyüzü
Moda) paylannın Şi*et tarafından Dünya Ma*alan Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş'den (Dünya Markalan)
satın alınması işleminin Şi*et taraflndan iptal edilerek Gökyüzü Moda paylannın Dünya Markalan'na iade edilmesi
ve varsa yapılan ödemelerin faizi ile birlikte Şi*et'e iade edilmesi gerektiği hususlarının Şirket'e bildirilmesine karar
verilmiştir.

35.3. Borsa İstanbul A.Ş, yönetim kurulunun 17 Nisan 2018 tarihli karanna göre; Paylan Yakın izleme Pazarı'nda
iŞlem gören Transtürk Holding A.Ş,'nin, öz sermayesinin negatif olması nedeniyle (otasyon Yönergesi'nin 23_1/f
bendi kaPsamlnda ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sIkıntısına dlşmüş olmİsı nedeniyie
aynı maddenin 1/d bendi kapsamında paylannın kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

36. BlLANço TAR|Hi soNRAsl oLAYLAR

Kıdem tazminatı tavanı 'l ocak - 30 Haziran 2020 dönemi için 6.730,'l5 TL'ye yükseltilmiştir. Ç.*

*,*
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bildirilmiştir.
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