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2021 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI

1 Kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir.

2 Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür

yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere;

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 0,00

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 0,00

3 Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı (MDV+STOK) 25.394.189,50

4 Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 0,00

5 Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 0,00

6 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 0,00

7 Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları (265.000 USD) 3.439.037,50

8 Yurt dışından alacaklar 0,00

9 Yurt dışına borçlar 0,00

11 Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 0,00

12 Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 0,00

13 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

Adedi                      : 1.808

Beheri                     : 100,00 TL                   

Toplam Tutarı        : 180.800,00 TL            

14 Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı 0

15 İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortak yoktur.

16 Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklık vardır.

17 Stok Değerleme Yöntemi: 

a) Cari Dönemde Uygulanan Yöntem   : FİFO

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: FİFO

c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) 0

18 Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 441.386,77

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri 441.386,77

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 0,00

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 0,00

Varlık Maliyetlerinde (+)        : 0,00

Birikmiş Amortismanlarda (-) : 0,00

19 Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 0

20 Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 243

21 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren bir husus yoktur.

22 Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile şarta bağlı

bağlı kazanç yoktur.

23 İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde

değişikliklere neden olan bir husus yoktur.

24 Bilançonun Onaylanarak kesinleştiği tarih:


