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öztı. sıĞııüsız oENErçl RApoRU

Elite Naturel or8anik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şİrketi
yönetim kurulu'na

1. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
ı.1. slnlİll olumlu Görüş
Elite Naturel organik 6lda sanayi Ve Tjcaret Anonim Şirketi 'nin ("Şirket,,) 31 Aralık 2019, 31 Arallk 2018 Ve 31Arahk 20u tarihli finansal durum tabloları ile aynı İar|hte ;";';;"" hesap dönemlerine aiu kar veya zararve diğer kaPsamlı gelir tablo|arı, özkaynak dejişım tabloıarı ve nakit akş tabloları ile önemli muhasebe

ffİ|tffJ:.#: ""i 
de dahil olmak üz"'" rin.nr.'ı t"oıo Jıpnotı.r-.o"n oıuşan finansaı tabıoı"rın, aeietıem5

Görüşümüze göre, "sınlr|ı olumlu Görüşün Dayanağı" bölümünde belirtilen konunun muhtemel etkilerihariÇ olmak üzere, ilişikteki finansal tablolar şirıetin ıı araı,t zorg, 31 Arallk 2018 ve 31 
^ralk 

2oL7tarihleri itibarlyla finansal durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait finansalperformansını Ve nakit aklŞlarlnl, Türkiye Muhaseb" strno..t]rnn. ("TMs,lere,,) uygun olarak tüm önemliyönleriy|e gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
1.2. shlrh olumlu Görüşün Dayanağ|

Şirketin 2019,2018 Ve 2ou Yılları finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin sözleşme şirketleBağımsız Denetim Şirketimiz arasında bilanço tarıhinden İoİra akdeallmıştır. Dolayısıyla bağımsızdenetÇiliğimizce Şirketin 31.12.2019, 31.12.2Öls u" sı.ız.İoıı tarihlerindeki stok sayım|arına iştirakedilerek anılan tarih|er itibariyle mevcut stoklarının fiilitespitini yapmak mümkün olmamıştır.
Yaptlğımlz bağımsız denetim, 5ermaye Piyasasl Kurulu,nca yayımlanan bağlmslz denetim standartlarlna veKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim standartl.n rurr., 1;«İx;) tarafından yayımlanan Türkiye Denetimstandartları'nın bir parçası olan Bağımsız. Den",i, s'rna.iıİ.İ. (''BD5'lere'') uygun olarak yürütülmüştür.Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklanmız, a"porr.rrri;Ö oğımsız Denetçinin Finonsol ToblolonnBoğımsız Denetimine iliŞkin Sorumluluklorı" böıti.ti"o" 

"v""İ,İ İır şekilde açıklanmıştır. KGK tarafındanYaYımlanan Bağlms|z DenetÇiler iÇin Etik Kurallar (Etık xrr.ıı.ı.j İıu tınrn.al tabloların bağımsız denetimiyleil'ili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak şi.ı"tt"n-oug,,n.,z olduğumuzu beyan ederiz. Etikkurallar ve mevzuat kaPsamındaki etiğe iıışıln aıg"r 
'ro* 

İİrİ*ı.,. o" tarafımızca yerine getirilmiştır.Bağlmslz denetim slraslnda elde ettiğimiz bağımsız 
-aenetim 

ı,"n,tıannln, görüşümüzün oluşturulmasl içinyeterli Ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoru z.
ı.3. (ilıt Denetım Konularl
KiIit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağım5ızdenetiminde en Çok önem arz eden konulardır. rilit 

-denetim 
ıonuıan, uır bütün olarak finansal tablolarınbağımsız denetimi ÇerÇevesinde ve. fina nsaI ta blola ra ııışlİİ sörüİür,üra,n oluşturulmasında ele alınmış olup,bu konular hakkında ayrl bir görüş bildirmiyoruz.

Rillt Denetim Konuları

-

H ds ılatı n Kay ded i ıme si

-

Hosülat, yıl içerisinde uysunİ;- strotejkrln
sonuçlorının değerlendirilmesi ve performqns tokibi

lç,.:do.r,ö!r_y!i 
bir ölçüm kriterlL !Arolık 2o1g,

l Bağımsız Denetim Çohşmalarımız Kopsomında

I Konunun Nosıl Dikkğte Ahndığı

Uygulodığımız denetim proİfrrlİİ,jfirmİrs
değerlendirmesine itişkin rqporlomolar ve üst yönetim
torofındon gerçekleştirilen kontroller dohil gelirlerin
muhosebeleştirmesi sürecine ilişkin iç kontrollerin test
edilmesi, onolitik incelemeler ve detoy testlerden
oluşmoktodır. Denetim prosedijrlerimiz ürünlerin risk

Jt ArquK /U].a ve 31
toblolonn içinde en önem
nedeniyte "hosılotın kavdJ

rlrk'?a.lı annhüi. f iü

ll a{,atpı4' ve heso p',(
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konusuolorok@
meyve suları ve orgonik meyve çekirdeği özteri
5otümındon elde edilen gelirlerden oluşmoktoiır.

'otışlar, 
ürajnün teslimi, ürünle ilgili risk ve foydolorın

transİ:rlerinin yopılmış olmosı, gelir tutorünün güvenilir
ş_ekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik
İo.ydolonn Şirket'e okmosünın muhtemel olması üzerine

?,|'!o.n yrro olınobilecek bedelin gerçeğe uygun değeri
u ze l i nde n to hokkuk e sos ı no göre koyd ed il me kte d i r,

37 Arolık 2o1g tarihi itiboriyle Şirket'in hdsılatü
113,448.340 TL, 31 Arotük 2018 torihi itiboriyle
Şirket'in hosülotı 140.485.165 TL Ve 37 Arolık 2017
to_rihi itiboriyle Şirket'in hos!latı 58.815.368 TL
olup sotış gelirlerine ilişkin muhasebe politikqlorüno vehasılat tutdrlonna ilişkin açıklamolar Dipnot 2 ve
Dipnot 30'do yer olmaktadır.

ve foydolorının mlçeriyİ İ|ln
kanıtlorün test edilmesine ilişkin
içermektedir. lJygulodığımız belli
prosed ü rle ri a şğğ ıdoki g ibidir :
. satüşlor anolitik olordk incelendi.
...Şirketin pdzorlo mo de portmo nı toroİındon sotışlo ro
ilişkin gerçekleştiren kontroller ve sotış koşullorıİdaki
değişimlere ilişkin kontroller test edildi-
.sotış faturolarının örnekleme bazındo detay testleri
yopıldü.

..sotışlann dönemsellik ilkesi uyorınca doğru döneme
koyded ild ikle ri n i n te stle ri yd pı ld ı.
.Şirket'in ticori olocokların doğrulonması sırosında
uygulodığı süreçler onloşıldı ve ticori olacok bokiyeleri
doğruloma yöntemi ile test edildi,
,Ticori olocaklarün tohsilot riski değerlendirildi ve
tohsilot sürecinin takibinde kullonılan kontroller test
edildi.

.Müşteri sözleşmeleri ve sipariş formldrı incelendi ve
so tış İotu ro lo rıy lo kontrol te ri yapıld ı.

Uygulodüğmız denetim prosedürleri neticesinde,
hdsılatın kaydedilmesi konusundo önemli bir bulqumuz
olmomüştür,

Finon|ol Kirqlomğ

Ş:r::tTI:/ıs.ıa'yaqa,rsüİİaİmİ;;;İöı,tem-W
2015 yıhndo sohip olduğu fobriko binosıni sotıp geri
l<lr.olomıstır, Bununlo ilgili açıklomolar Oipnot 1İ ve
Dipnot 20 'de yapılmıştır.

yoptüğımız denetim çİışİİİİ|İpsİİİğ-İÜ
konusu önemli yonlışlık riskinin ele ohnmosındo
uyg u lod üğ üm üz prosedü rler oşoğ ıdd kileri içe rmekted ir:
..Defter koyütlonno göre oluşon sdtış korı İinonsol
kirdlamo si.)resi çerçevesinde yeniden hesaplİnmış ve
yüllor itiboriyle gelir kğydedilmiştir.

._Finonsol kirolomoyo konu işlemin omortismonlorü ve
Jo iz y i.j kü d ipn otlo rda oçıklonm ıştı r.

Finonsdl Borçlar

Ş_i*eti n İi ndn so l aorçn r ia ıe iiJıişiiiiio mi ıo rı
36 ve 45 numorolı dipnotlordo yer olmdktodır.

?di!!?:i* ilişkin gerekli J.çükldmalo.ç yon sütundabelirtilmiştir, .{.' i\_ ı

Finansal borçlor Şirket'in 3J. Arohk 2o1g tarihlifinonsot
tablolonndoki posif topldmınün %g8'ini, g1 Arolık 2078
torihli İindnsol tablolorındo %26'sünı ve g1 Arotük 2017
to rihli fina nsd l td blo lo rı ndo %53' nü ol u ştu rma ktqd ür.

5öz konusu kdlemi oluşturan alt hesopların ve
işlemlerin çok soyıdo olmosı nedeniyle bu kalemin
tomlık, ve değerlemesine ilişkin önemli yanhştık riski,denetim stdnddrtlorımızdo ciddi risk olorqk
değerlendirilebilmektedir. söz konusu risklerin bertoraf

yoptüğımüz denetim çi,şİİİİ| k6İİİİ|-s
konusu önemli yonlışlık riskinin ele ohnmosındo
uyg u lo d ığı m ız prosed ü rle r oşoğıddki leri içe rmektedi r:
. 

.'ı,rkl{in finonsol borçlar toplomının tomomı için
doğrulomo yozüsü temin edilerek şirket koyıtlon ile
korşıloştürılmıştür,

., 

'irket'in 

ydboncı pora borçlorıno ilişkin kur
değe rle me le ri ko ntro l ed i tmişti r-
.._ 

_Şirket'in Iinonsol borçlorının dönem içerisindeki
ödemelerine ilişkin oldrok dekont ömekleri temin
ed.ilerek muhosebe kdyıtlorıylo uyumluluğu kontrol
edilmiştir.

-Şirket'in finonsol borçlorıno ilişkin gider tohakkuklorı
ş i rketin koyıtlo rı i le kdrşülaştı rıl mıştı r,

:/+'ı/,
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1,4, yönetimin ve üst yönetimden sorumlu oıanlann Finansal Tablolara ilişkin so.umluluklan
şirket yönetimi; finansal tabloların TMs'lere uygun olarak hazırlanmaslndan, gerçeğe uygun bir biçimdesunumundan ve hata veYa hile kaYnaklı önemİi yanlışlık içerreyeceı< şekilde hazırlanması için gerekligördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; şirket'in sürekl|liğini devam etirme kabiliyetinindeğerlendirilmesinden, gerektığinde süreklilikle ihiıı t rrr.ı* 
'"ç,ı,lamaktan 

Ve şirket,i tasfiye etme ya da

ljİj'nİ:l','r"j j:J;,u";X':'" n'r"'' ya aa mecuJriyetı-İrırr.'.a,e, stırece ışıetmenin-ruJ"ı,ı,ıg, 
"r..,n,

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal rapor|ama sürecinin gözetiminden sorumludur.

1,5, Bağımsız Denetçinin Finansa| Tablolann Bağlmslz Denetimine ilişkin sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amaclmlz, bir bütün olarak finansal 

T!]"r.r.l hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğineilıŞkin makuIgüVence elde etmek ve görüşümüzü içeren'bir b;ğı;;ız denetçi raporu düzenlemektir. BDs,lereuygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucund;;;;;"" makul güvence; yüksek bir güvenceseviyesidir, Ancak, Var olan önemli bir yanlışlğın h",. ,r;";;";;;;'"dileceğini garanti etmez. yanlışlıklar hataveYa hile kaYnaklı olabilir, Yanlşlıkların, t"İ urş,n. ,;; Ö; olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu

:',r']:jffi:t'rffi 
alacakları ekonomik kararlar, 

"itil"r".i ,.lJ oıç,..ıa" bekleniyorsa bu yanlışhklar önemli

BDS'lere uYgun olarak Yürütülen bağımsız. denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca meslekimuhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğirızi sira,ir'm"ı,teyiz. Tarafımızca ayrıca:
- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte;bu risklere karşıllk veren denetim prosedürıeri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve ,örüşümüze dayanakteŞkil edecek Yeterli Ve uYgun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtek6rlık, kasıtlı ihmal,gerçeğe aykırl beyan veya iç kontrol.ihlali tilııerinı ıçereuııoilinjun, nııu kaynaklı önemli bir yanllşhğl tespitedememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığıteşit 

"J"-#r"'r,r*'"o"n yüksektir.)
- Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacüyla değil, ama duruma uygun denetimprosedürlerinitasarlamak amacıyla denetim|e i-ğlli iİ lo"troİ a"e"rl""dirilmektedir.
- Yönetim taraflndan kullanılan 

''|:r".b: 
politika|arının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin veilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedıı

- Elde edilen denetim kanflarlna dayanarak,.şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddiŞüphe oluŞturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir u"ıı"rrirıigın mevcut olup olmadığı hakkında veyönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasın,n ,ygr n ıugr-t . tkında sonuca varılmaktadır. önemIi birbelirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, Raporumuzda, finansal tablolardaki i18iliaÇıklamalara dikkat Çekmemiz Ya.da bu açıklamaı.nn y"t"İ.i, oııİı'ası ourumunda olumlu görüş dışında birgörüŞ Vermemiz gerekmektedir. Vardığımu .onuçı.., İ"g,..nr,, İenetçl raporu tarihine kadar elde edilen

!r";:j'il,l"n'""a 
dayanmaktadlr. Bununla birlikie, geleiektekl oıuy u"y. şartlar Şirketin sürekliliğini sona

- Finansal tablolarln, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tablolarln temelini

;l!'}:*,r,',*"Jfu 
ve. olaylan gerçeğe uygun lrnr., -r.!i.y...ı 

şekiıJe yansıtıp |.n,tr.a,g,

bağımsız denetimin,"-*iŞ:]::xij'j,lilgll:traslnd€ tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere,

a - \-5/ ı .., ı
''a ,, , o','' .?

sorum lu olanlara
Ve zamanlamasl ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden



Bağlmslzhğa iliŞkin etik hükümlere uy8unluk sağladığımızı ü5t yönetımden sorumlu olanlara bildirmışbulunmaktaYız, AYrıca bağımslzl* ti.erınie. 
"tı.isi 

o'ıarc";';;İu.İLr,,".ek tüm ilişkiler ve diğer hususlar i|evarsa ilgiIi önlemleri üst yönetimden sorrrl, ol.nlur.lİ"tr'u'İrrn..*'.ro.
Üst Yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsızdenetiminde en Çok önem arz eden konularl yani kll;;;";, konularını belirlemekteyiz. Mevzuat|nkonunun kamuya açıklanmasına.izin vermediği jrrrrıaraa 

uaya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağıolumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın. 
'ö;;, 

';;;; 
yTrinn, .şr..g,n,n makul şekilde beklendiğioldukça istisnai durumlarda, ilgiii hususun trc-r,, a]""İ;l'rr#r.rro. bildırilmemesine karar verebiliriz.

2. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

2,1,TTK'nun 402. maddesinin dördüncü. fı kras ı uyarlnca, şirketin 2o7g,2ollve 2ou hesap dönemlerindedefter tutma dü2eninin, *'n:l.'|: Şırı,"tın er.. ,tı.ı"i.ir,n,n't,n.nr.ı raporlamaya Ilişkin hükümlerineuygun olmadığına dair önemli bir hususa ı."rtl"n,İ;;;;;.."""

2'2' TTK'nun 4o2' maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamındaistenilen açıklamaları yapmış ve lstenllen belgelerl ver.lİİİ.' '

Bu bağlmslz denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi M. Rldvan sELÇUK'dur.

Ankara, 13.10.2020

BDo Bağımsız Denetim Ve Danlşmanhk Anonim Şirketi

sorumlu Denetçi
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PEşiN öDENMiŞ GiDERLER VE ERTEIENMiŞ GELiRl,ER
YAT|RlM AMAçLl GAYR|MENKULLER
MADDioURAN VARtlKLAR
HizMETtEN çEKME, REsToRAsYoN VE çEVRE REHABILITASYoN FoN|,AR|NDAN KAYNAI(LANANPAYLAR üzERiNDEKi HAKIAR
ÜYEüERiN KooPERATİF işLErMEı_ERDEKl HissEIERi VE BENZERl HAKLARMAODi oLMAYAN DuRAN VARLlKIAR
şEREFlYE
MADEN KAYNAXIARlNlN ARAŞT|R|[MAsl VE DEĞERLENDiRi[MEsi
KlRAtAMA isı_EMLERi
lMTiYAztl HizMET ANı,AŞMALARl
VARLıKIARDA DEĞER DüşüK[üĞü
DEVLEr TEŞV|( VE YARDıMl,ARl
BoRçl,ANMA MALİYFr[ERl
KARŞlIlXtAR, KoşUIl,u VARtlK VE YüKüMtütüKIER
TMHHüTtER
çA_[lşANLARA sAĞLANAN FAYDAIAR
DlGER VARLlK VE YüKüMLüLüKLER
sERMAYE. YEDEKtER VE DiĞER özKAYNAK KAIEMtERl
HAslLAT
iNşAAT sözüEşMEtERi
G_EN_EL YöNETiM GiDERtERl, PAZARLAMA GiDERtERi, ARAşT|RMA VE GEl,iŞTiRME 6iDERl-ERlEsAs FML|YErIERDEN oiĞER GELiR VE GlDERl,ER
YATüRıM FMtiYErtERlNDEN GEtlRIER VE GlDERtER
çEŞlT EsAslNA GöRE sINIFLANDIRItM|Ş GiDER|-ER
FlNANsMAN GELiRLERiVE GjDERLERi 

-

Di6ER KAPSAMtl GEtiRT UNsURLARlNlN ANA[izl
sATlş AMAçL| ELDE TUTUl,AN DURAN VARLlKIAR VE DURDURUtAN FMLiYErt€RGE[ıR VERGiLERi
PAY B§ıNA KAZANç/ZA RAR
PAY BAZU ÖDEMELER
siGoRTA öDEMEl,ERl
KuR DEĞiŞlMiNlN ETK|IERl
YÜKSEK ENFLAsYONLU EKONOMlDE RAPORIAMA
FlNANSAL ARAÇLAR
FlNANsAl, ARAçLARDAN KAYNAKIANAN RlsK[ERiN NiTEı-lĞi VE oüzEYl
Il}.1ll|! llAçLAR (GERçEĞE UYGUN otega ıçxıaviıan-ı'riiıro"ro, RlsKrEN KoRuNMAM.UHAsE BEsi çERçEVESiNDE(İ AçIKIAMALAR) -. .- ...-..

RAPoRLAMA DöNEMlNDEN soNRAK| otAYtAR
F|NANSAL TABLoLAR| öNEMLI öLcüD€. 

_ETKiIEYEN YA DA FiNANSAL TA8toLARlN AçlK,
I:ıU*INABltiR 

ve aıııışırnaltin oLMAsı AçısıNDAN aç,İto,ı-ras,.trnı*ııu oıee,
NAKiT AKlŞ TABtosuNA itişKiN AclKl,AMAtAR
ozKAYNAK DEĞlşİM Tısıosuııa irişxiı.ı ıçıxı_avıun

s*;
} t(\.l ,-f -, .\.'\-jzoz C:



BDD Baıınslz Deaeıin ,e Da,ıı§,,oal,tİ A.S.
B L]D lndependenü AudI hng aıd Consul ıııg iıc

EtlTE NATuREı oRGANiK GlDA sANAYl VE TicARET A.ş.3t.|2.20l9, 3l.r2;2o18 ve3ı.12.2oı7 TARiHti HE;P DÖNEMtLRiNE AiTFiNANsAt DuRuM TABtosU (BitANço)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterİlmiştİr.)

Boğımsı' Bdğımsüz
Denetimdeo Deoetlmden

Geçmlş Geçnl,

Yenıden
Dijzenlenmlş

Bdğıfisı'
Denetlmden

ceçmlş

31.12.2017

Dipnot
Ref€ranslarI

VARtlKtAR 31,12.2019 31.12.2018

Dönen varhklar
Nakit ve Nakit 8enzerleri
Finansal Yatlr|mlar

TicariAlacaklar
- llirkili TorolloIdon Ticori Alocoklor
- ilişkili ohnoyon To,:oİlordon Ticori Alocoktor

Diğer Alacaklar
- llişkili Toroİtadon Diğer Alacdklor
- lıişkiüi oümoydn TdroJlordan Diğer Alocoklol

stoklar
Peşin Ödenmiş GiderIer
cari Dönem Vergisiyle ilgili Varllklar
Diğer Dönen Varİklar

ARA ToPuM
satlş AmaçIl slnflandüİllan Duran Varllklar

7os,644.a27 97.436.572 50.985.802

6

45

7,8

7

8

7

9

10

72

39

28

38

19.973.544

24.884.62l
16.572,027

8.312.594

1,316.756

486.418

830,338

49.387.537

2.457.733

7.630.636

17.892.780

44.4a2,6a7

44.246.960

235,721

10.825.675

7.590.487

3.235.188

27.5o7.457

7,839.72L

888.198

20.768.045

13.514.423

686,961

12.827.462

3.760.239

2.360.895

1.399.344

9.335.788

1.344.831

2.267-476

ToPl,AM DÖNEN VARLlKl,AR
Duran varllklar

los.644.827 97.436.5l2 50.985.802

Finansal YatlrlmIar
TicariAlacaklar

- llişkili To.olldrdon Ticori Alğcoklo.
- llişkili olmoyon Torolldrddn Ticori Alocğkto.

Diğer Alacaklar
- ilişkili ronIlordon Diğer Atocoklor
- llişkili otmoyon Toroflordon Diğer Alocoklor

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatlnmlar
YatInm Amaçll Gayrimenkuller
MaddiDuran Varhklar
Maddi olmayan Duran Varllklar

- Şereİiye

- Diğel Moddi olmğyon Dufun vd.hklor
Peşin Ödenmiş Gıderler
Ertelenmiş Vergi Varllğl
Dığer Duran Varllklar

ToPIAM DURAı{ vARLlKIAR

3,4,45

7,a

7

8

7

9

13

74

r7

12

39

2a

27.334.003

917,135

917.135

369.219

2o2.795

20.735,330

3.4l2,272

3.412.272

607.7a4

31.211

9.341.515

2.492.o57

2.492.o57

1.150

17 349

ToPtAM VARIll(LAR
28.823,152 24.7a5.997 11.852.071

134.467.979 122.222.s09 62.a37.873

60ı }

?ffi,

dipnotlar bu finansal tablolarln ayrıma. parçaslnl oluşturur.
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EtiTE NATUREt oRGANlK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.31.ı2.20ı9, 31.ı2.2018 ve 31.ı2.2ou TARiHti HESAP DöNEMiERlNE AlTFiNANsAt DuRuM TABtosu (BiıANçaİ - - "'^'
(Tüm tutarlar TL olaİak gösterilmıştir.)

Yenldcn

_"oğ!!o! gqğımsı, "";İHo
Denatlmden Denettmda,, Danatlmdan

KAYNAKlAR
Referansları 37.72.2o19 31.12.2018 3l.|2.2ol7

xEa vadelı yükümlülükler

xısa Vadela Borçlanmalar
uzun Vadeli 8orçlanmaların Klsa Vadeli (lsımlarl
Diğe. Finan§al Yükümlülü k|er
Ticari8orçlar

- llişkiti Toroİlo.o Tico.i Boıçlo.
- llişkili olmoyon Toroflo.o TicğİiBorçlor

Çallşanlara sağIanan Fayda|ar Kapsamlnda Borçlar
Dİğer Bo.çlar

- llişkili Torofldro Diğer Borçlol
- lliŞkiti olmoyon Toroİldro Diğer Borclor

Ertelenmiş Gelirler
Dönem (afl Vergi Yükümlülüğü
l(lsa Vadeli Xarş|llklaı.

- Çohşonld.o soğlonon Foydololo ltişkin Kıso vodeli Kdrşılıklor
- oiğet Nüso vodeti Ko.şülıklol

Dlğer Klsa Vadelı Yükümlülükler
ARA ToPtAM

. 
satlş Amaçİ s|nlflandlrılan VarIlk Gruplarlna ilişklnyükümlülükler

36,43,45
36,43,45

36,43,45

7,8

7

8

27

7,9

7

9

12

39

25

28

38

17.685.137

19.715.328

,r,rrr.ru
7.0o8.727

1,227.600

1.216.25o

11.350

1.180.033

3.103.905

28.634.533

33.124.505

33.124.605

563.667

43.570

43.570

453.016

39.579

30.817.160

72.o79.744

12,o79,744

1.027.548

18.939

18.939

974.908

464.727

1.373.161

45.294.885
4.755.37o

67.724.34o
264.709

45.ü7,229

ToPIAM l(lsA VADEti YüKüMtü[üKtER
uıun vadeli yükümlü|ükIer 45,294.885 61.724,34o 45.647.229

uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğeİ Finansal Yükümlülü kler
TicariBorçlar

- işkili Tordİtolo Ticori Bo.çlo.
- llişkili olmoyon roroflolo Ticoli 8olçlor

Diğer Borçlar
- llişkiti Torofroro Diğer Borçlor
- işklti olmoyon To.oİloro Diğel Borçldr

Ertelenmiş Gelİrler
Uzun Vadeli Karşlllklar

._ - Çohşonlo.o soğlonon Foydotoro llişkin ıJzun vodeli
Korşülıklol

- Diğel Uzun Vodeli Korşıtlkldr
cari Dönem Ver8isiyle llgİlı Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlü lüğü
Diğer Uzun Vadeli Yü kü mlü lükler

35,43,45
36,43,45

7,8

7

8

7,9

7

9

12

39
28

L.232.o47

1.232,u1

276.or;
119.995

17a.823

359.985

33.122,9o2 3.311.691 2.467.362

452.7L6 389.104

452.116 38g,1o4

34.750.957

;,\l
.'ü"r,

ToPtAM UzuN VADEti

bu finansal tabIolann ayrllmaz parçaslnı oluşturul.

4.302.615 2.9o2.a7o
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EtiTE NATUREI oRGANiK GlDA sANAY| VE TicARET A.ş.
31.ı2.20ı9, 31.t2.2018 ve 31.12.2017 TARiHti HEsAP DöNEMiERiNE AiT

FiNANsAt DURUM TABtosu (BiLANço)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir,)

Bağümrz Bğğıfisı,
Denetimden Denetimden

Geçmiş Geçmiş

DüzenIenmiş
Bdğımsız

GeçmiŞ

37,r2.2077

Dipnot

ÖZKAYNAK[AR
Referansları 31.12.2019 31.12.2018

Ana ortakİğa Ait Öıkaynaklar
ödenmiş sermaye

sermaye Düzeltme Farklarl
GeriAlınmlş Paylar C}
Karşlllkll lştirak sermaye Düzeltmesi (-)

Paylara llişkin Primler
xar veya zararda Yeniden s|nflandlrılmayacak 8jrikmiş Djğer Kapsamll

Ge|ir|er veya Gıderler
- Moddi Du.on vorhk Değealeme Artışlorı
- Tonümlonmış Foydo Plonlorı Yeniden Ölçüm Kozonçton (Kdyıpton)(ar veya Zararda Yeniden Sınflandırılacak 8lril<mlş older «apİaJı''

Gelirler veya Giderler
Kardan Aynlan K|stlanmlş Yedekler
Geçmiş Ylllar Karlarzarar|arl
Net Dönem Kary'zararl
Kontrol Gücü olmayan Paylar
ToPtAM öZ(AYNA(ıAR
ToPIAM (AYNA(AR

54.422.137 50.195.554 14.2a7.774

29
29

29

29

10.000.000

24.34l
(200.000)

2.712.944

2,712.944

2,562.256

77.670.082

27.652.5L4

10.000.000

24.347

10.000.000

24.347

2.948,596 49,848

29

29

29

2.948,596

1.305.434

2.908.151

33.009.032

49.848

789,464

(5.706.364)

9.130.485

|34.467 .979 722.222.5o9 62.a37,a73

llişikteka dipnotlar bu finansa l tablola rln aynlmaz parça5lnı olu§turur.
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EtiTE NATuREt oRGANlK GlDA sANAY| VE TicARET A.ş.
3l,L2,2ol9,31,12.2018 ve 3ı.ı2.20u TARiHLERiNDE soNA EREN HE.AP DöNEMtERiNE AiT

KAR VEYA zARAR VE DiĞER KAPsAMLl GELiR TABtosu
(Tüm tutarlar TL oıarak gösterilmiştir.)

Boğınsüz BoğImsız
Yenlden Dü.enlenmlş

Bdğüfisü,

Dipnot 01.01.2019_ 01,01.2018_
31,12.2018

o1.01.2017-
37.72.2077

Referan§ları 31.L2.20|9
KAR VEYA zARAR KlsMl
Ha5llat

sat|ş|arln Maliyeti (-)

TıCiri Faaliyetlerden Brüt l(ar (zarar)
BRÜT KAR/ZARAR

30

30
113.448.340

(55.022.000)

58.426.340

58.426.340

140.485.165

|63.422.I97]
77.062.968
77.062.968

58.815.368
(29.652.199)

29.153.169

29.163.169
Genel Yönetim Giderleri (-)

Pazarlama Giderleri (-)
32,35

32,35

32,35
ı?

33

{6.687.134)

|2r.994.875l

1.042.76a

(593.243)

30.193.856

(3.342.104)

{19.448.051)

913.603
(3.461.261)

51.725.155

(3.335.801)

(11.919.634)

411.819

(954.802)

ı3.364.751

Araştlrma ve Ge|iştirme Giderleri (-)
Esa5 Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas FaaIiyetlerden Dığer Giderler (-)
EsAs FAAIiYET KARl/zARARl
YatIrlm Faaliyetlerinden Gelırler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

34

34
FlNANsMAN GiDERi öNcEsi FAALiYET

FinansalGelirler

Fjnansman Giderleri (-)

süRDüRü[EN FMtiYETLER VERGi öNcEsi

30.193.856

13,337,946

(18.783,305)

51.725,155

23.377.a27

|32.57 4.372|

13.364.751

7.047.024

(8.988.917)

11.4ı6.858
sürdürülen Faaliyetler Ve18i Geliri/Gideri
- Dijoem verqi Gelii/Gideri
- Eltelenmiş vergi Gelki/Gideri
süRDüRütEN FAAt|YET|.ER oöNEM

39

39

24,7 48.497

{3.095.983)
(3.103,905)

42.46a.604
(9.459.573}

(9,362,188)

(97.385)

|2.286.373,
(2.269.780)

(16.593)

9.130./ı8527.652,5l4 33.009.032
DuRDuRU[AN

33.009.032 9.130.485Pay Kazanç
Sürdürülen Faaliyetleraenİ"y affi
Kazanç

2,|653 3,3009

3,3009

0,9130

0,91302,1653
Durdurulan Faaliyet|erden Pay 8aş|na

llişikteki dipnotlar bu finansal tablolann aynlmaz parçasünl oluşturuİ.
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EtiTE NATUREt oRGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.
31.12.20|9,31.12.2018 ve 31.12.20u TARiHtERiNDE soNA EREN H€sAP DöNEMrERiNE AiT

KAR VEYA zARAR VE DİĞER KAPsAMtl GEtiR TABtosU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

Boğımsız BağmsIz
Yenlden Değerlenmiş

Boğünsüz

Dipnot
RefeİanslarI

DiĞ€R KAPsAMu cEtiRI

01,01,2019-
31.12.2019

01.01.2018_
31.12.2018

0ı.01.2017_
37.12.2077

Kar veya zararda Yenlden slnfland|.|lmayacak 2.?12,944 2.948,596 49.t48-Moddi Duron vorlık Yeniden Değedeme
Altışlon/Azolüşlon 29
-Tonımlonmüş Foydo plontorı yeniden ölcüm 2'823'685 2.823'685

Kozonçlorı/Koyüptorı 25
-Kol veyo zolo.do Yeniden sınıİIonalnıtmdY.
Kdpromh Geli.e llişkin vergiter 

rcak Diğer 39 
(143'573) 158'54s 62,j1o

-D.)nem vergi Gidei/celii 32,832 (33,634) (12.462)

- ErtPl?nfi i. vc.di G i ıtc,ı h oü i,l

Kar veya zarar olarak r"nid"n r,n,fı"n
-yoboncı Pdro Çevirim Fd*Iol
-sotülmğyo Hdzı. Finonsdl Volhklarün yeniden Değerleme
v e/veyd sü nıİl on dım d Kozo nçt o rü/Koy ı ptorı
,Nakit Akış Riskinden Kofu nmo Kozdnçtorı/ Koyıplorı
-Özkoyndk Yöntemiyle Değerlenen Yotırımtorın Diğer
Kopsomh Geliinden Kor/ zo.ordo sınıflondı.ülocok Poylor
-Diğer Kor veyo zororoto.ok Yeniden sıntlondürılocok
Diğel Kopsomh Gelfu llnsurlorı
- Ka r veyo zd ro do Yenide n sın ıfl o nd ürı loco k Di ğ e ı
Kopsomh GeIie llişkin vergiler

- Döne m Vergi G ide ri/Geli ıj
- E ıte l en m iş ve.g i Gide.i/G e l i i

ToPtAM KAPSAM1,1 GELiR 24.36s.45a 35.957.628 9.180.333

llişiktekİ d ipnot|a r bu finansal tabIoIalln ayrllmaz parçasınI oluşturu..
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BDD Independaıü Audiıing rd arsuüüiıg iıc,

EllTE NATuREL onGA i[ GlD^ sAMYl vE TlcARFr A.ş.
3ı' 12,2019, 31,',2,20ı8 ve 31,ı2.20ı7 TARlHıERiNDr sou EREN HEsAp DöNEMrERlNE AlT NAxlT Axış TABlosu

(Tüm tutaİlar TL olaİak 8österlImiştlİ.)

Boğı,ı,sı2 8oğım5ız "'1#:::"o
D.nctlünd_!, 9_1g4l]t D.nettmdcn G(çmtş o.netımdan G.gnış0ı.Oı.2o19. o1.or.2oı& oı.oı.2oı7.

31.12.20r9 31.12.2018 31.12.2017A. i§IETMC FAAL|YErLER|NDEN NAK|T AKışLARı

Dönem Kaİl/zaran

4.800.630 10.896.368

21.652,s14 33.009.032

ı.697.t17

9.r,30.lu5
Dönem Net l(arllzaran Mutabakatl jle ilgili Düıeltmeler

Amortisman ve ltfa Giderleri Ile ll8iliDüzeltmeler

karşlllklar lle İlgiIi Düzeltmeler

Faiı Gelirlerive Giderleri lle ll8i|i Dü2eltmeler

GerçeI(leşmemaş Yabancl Para Çevırım Farklan lle ll8ili Düzeltme|er

Ver8i Gideri/Geliri ||e l18ili Düzeltmeıer
Duran VadlkIann Elden Çlkanlma5lndan Xaynaklanan Kaylp/Kazançlar lle il8ili
DüreltmeIe.
Yat!rlm ya da Finan5man Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Aklşlanna
Neden olan Diğer KaIemlere llişkan Düzeltmeler
Xarftaraİ Mutabakatl lle l18ili Diğer Düreltmeler

lşl.tm. s€İınaYe.lnde Gerç.kleşen Değlşlmle,

stoklaİdaki A.tış/Azallşla l18ili Düzeltmeıer

Tjcari Alacaıla rdaki Adlş/Aıa l§la Ilgili oüzeltmeler

Faaliyetle.le ll8ili Diğer Alaca klarda ki Artış/A.aftşla Il8iIi oü2eltmeler
Ticara 8orçla rda ki Arılş/A.allşla İ18ili Düzeltmeler

Faaliyetlerle llgili Diğer Borçlardaki Artlş/Aıallşla llgilı Düzeltmele.

lş|etmesermaye5indeGerçekleşen oiğerArtlş/Aıalüşla il8ili Düzeltmeler

F.aılyetlerden Elde Edilen tıakit Ak§larl

3.953.702

3,018.816

477.aoa

2.557.123

2.o73.o74

386.664

(8.319.ı28)

1.o18.442

452.116

ı6,593(J.922|

465.000

(20.805.585)

(27.880.080)

19.598.060

3.323,937

l13 .4o8.277|

\2,439.226l

97.385

I24.559.787|

(12.170.669)

{30.968.258)

(5.863.277)

21.044.861

3.287.556

(9.806.279)

88s.760

(3.141.981)

(2.581.210)

L.822.364

6.460.284

(1.573.597)

B. YAT|RlMFAALiYETLERiNDENl(AYNAKLANANNAKiTAKlşLARl
|22.z31.679l |7.a76.722l {1.936.138)naglı Onatlıl<laraali l@

Nakit Ç,İİşlan{-)
Maddi ve Maddi olmayan Duran Varllklarln satlşlndan Xaynaklanan Nakit
Giriş|eri
Maddive Maddiolmayan Duran Varllklann Al|mlndan Kaynaklana. Nakit
Ç|klşlarl

Tü rev Araçlarından Nakit Çlklşla.(-)

(16.525.281)

3.873.180

{9.579.578)

2.597,a78

|l0.474.ffi' (3.336.138)

1.40o.000c. FitüANsMAN FAALiYErIERiNDElü NAKiTAKlş[ARl
lşletmenln xendi Paylannl Ge,isatln Aıma9 veya sermayenin Aıalt. lltili Nakit
Çlklşla.(_)
Al|nan Krediler

kıedilerin Geri Ödeme§i
Alınan Faiı

19.5ı1.8ı3

(200,000)

29.al]?72

{10.949.396)

(5.894.9lı)

844.329

|2.7a2.627l

ı5.693.215

16.581.745

|575.726|4.133.253 3.681.320 1.50ıı.335
Uoenen İal2

Ver8i odemelerı/ladeler, 
(1,038,730) (1,092,526) (955,283)

Diğer Nakit Girişleri/çlklşlar. 
(3,103,905) (9,362,187) |2,286,373t

859,379 2-216,7ü 1.424.518YA8Aİıcl PARA çEVR|M FARXIAR|Nıİı Er(lslNDEN öNcE NAxlİVE İıAxiT
BENzERıERiaıoExi İüEr ARTış/AZAL|ş {A+B+c) 2.oao.7ü (2.875.265} ı5.454.19s

D YABANC| PARA çEvnlıvı şınxıını-' üZERIııDEKı Eİxisl -

NA(iTVE NAl(iT sENzERLERiNDEKı NEr ARTlş/AzAılş (A+8+c+D) 2,oao-764 (z.875.265j 15.4s4.ı95E. oöNEM BAsı NAKir vr ııexiİ aEMenrını 11,892.7a0

19.973.544

20.768,045 5.3ı3.850

/' .s l

7<.,x

DÖNEM SONU NAKiTVE

bu finansal tablolann aynlmaz parçaslnl oluşturur.

17,892,780 20.768.045

o



BDD Bsğüslz D.,r.dn ,. Doııımaırhı A.s.
BuD Independzırı Audinng and CoBuhiıB inc,

EL|TE NATUREt oRGANİK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.3ı ARAL|K 2019' 31 ARAtlK 2018 ve 3l ARALIK 2017 TAniıılİnİr,ıot soııa EREN HEsAp DöNEMtERiNE AiTFiNANsAt TABLoIARA itişKiN Açıı(tAvıİı oipıııorı-en
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türk, . _..ı Lirası (''TL'') otarak ifade edilmiştir.)

NoT 1-şinKEriN oRcANizAsYoNU VE FAAL|YET KoNUsU

EL|TE NATUREL oRGANİK G|DA sANAYi VE TiCARET A.ş. "şirket" 05.11.1998 tarihinde .,Elite 
Naturel içeceklaboratuvar Hizmetleri sanaVi Ve. Ticaret Ltd. ştı." şeı.ıiioe 

' 
ıurulmuş olup, 10.o1.2o17 tarihinde nevideğişikliği yapılarak Anonim iirket'e dönüşmüştür. şır'Ğin l"r'r..ııvet konusu; her türlü organık mewe,sebze vesair gıda maddelerinin suları, pulp, ko"r"n,--İ"İl", ,"'J,g"r r"n mamul ve mamul şekillerin üretimive satışı, her türlü gazlı ve gazsız, alkolsıiz içecek|erln 1.1ı' ,*'in"ou * yurtdışında satışını yapmaktır.

Şirket bünyesinde istihdam edilen personel saylsı 31.72.2o!g tarihi itibariyle 159 kişı, 31.12.20ı8 tarihiitibariyle u3 kiŞi, 31,12.2o17 tarihi ıtibariyle ıİİ ıç,a". İ"ı",ın ,"rk". adresi Mustafa Kemal Mahallesi2159. sokak No:6/8 Söğütözü-Çankaya/ ANKARA'dır.

Şırketin ödenmiŞ sermayesi 1o.0oo.ooo TL (on milyon Türk Lirası) olup, her biri J. Tt (8ir Türk Lirasl) nominaldeğerinde 10.000.000 (On milyon) adet puva UcllUnrtişt,,lı., 
-'-"'''

Şirketin ÇıkarılmıŞ sermayesi 10,ooo.0oo TL (on milyon Türk Lirasl) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirasl) nominaldeğerinde 1,ooo,ooo (Bir milyon) adet A Grubu ".r" rr,',, g.öööroo 1oon* milyon )adet B Grubu hamilineyazılı olmak üzere 10.0O0.0OO (On milyon) .a"' p"v.-UOlt'"rUİİ#

:.'r',,İİl:Jİ:lj#bariyle Şirketin hissedarları, hisse oranları ve hisseıerin nominaı değerıer itibariyıe

oRTAKLAR PAY TUTARl

Ahmet Yaşar EŞMEİAG
Çağrl EŞMEKAYA 5.220,000

4,580.000
52,2o

10,000.000 ı00

NoT 2 - FiNANsAt TABtotARlN sUNUıııuııa iı.işxiı esısun
2.1. sunuma ilişkin Temel Esaslar

2.3. TMgna Uygunluk Beyanı

Şirket yasal defterlerini Ve kanuni finansal tablolarlnl Türk Ticaret Kanunu (,,TTK,,) Ve Vergi mevzuatlncabelirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.

iliŞikteki finansal tablolar sermaye Piyasasü Kurulu'nun ("sPK") 13 Haziran 2013 tarih Ve 28676 sayılı ResmiGazete'de YaYımlanan serl ll, 14,1 No'lu "sermaye P'v..-"İl İİnansaı napoıamaya i|işkın Esaslar Tebliği,,("Tebliğ"} hükümlerine uYgun olaral ı,a.,ıanm,ş İ;;;;ft;;';. Maddesine istinaden Kamu GözetamiMuhasebe Ve Denetim standartlarl xurumu ("KGK'') taraflndan yürürlüğe konulmuş olan Türkiye MuhasebeStandartları ('TMS'') ile bunlara llÇkin ek ve yorumİ.;,;;; ;;;;,,şl;ı..

Ayrlca finansal tablolar ve dipnotlar spk taraflndan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açlk|anan formatlarauygun olarak sunulmuştur.

b) Kullanılan Para Birimi

Şirket'in finansal

'3l2 ,, tr''

para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
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EL|TE NATUREL oRGANiK GlDA sANAYi VE TıCARET A.ş.31ARAtlK 2019, 31 ARAL|K 2018 ve 31ARA|-|K 2017 TARiHLERiNDE SoNA EREN HESAP DöNEMLERiNE AiTFiNANsAL TABLoLARA iLişKiN AçlKLAYlcl DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türİ_ ı Lirası (''T!'') olarak ifade edilmiştir.)

cı Kaış|laştırmah Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal TablolarınIn Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket,in finansal tablolar| öncekidönemle karşllaştlrmalı olarak sunulmuştur. caiı dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanmaslaÇısından karŞılaŞtırmah bilgi|er gerekli cörüldüğünde önceki dönem flnansaı tabÜıarında yenıoensınıflandırılır Ve önemli farklı|ıklar ilgili dipnotlarda aç,ı,ı"n,r. 
-(ıutru 

TFRS 1 uyarınca ilk geç|ş dönemini01.01.2018 olarak kabul etmiş ve açıllş bilançosunu buna gcıre dtızenıemÇtir.

dl Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Muhasebe politikalarlnda yapllan..6nemlj değişiklikler Ve tespit edilen önemlı muhasebe hatalarİ 8eriyedönük olarak uygulanır ve önceki dönem finanJaj tablola" v*ıa"" düzenlenir.

Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona eren faaliyet dönemi boyunca muhasebe politikalarınınuygulanmasl slraslnda 3], AraIlk 2018_Ve 3]. Arallk 2017 ,.rit ıi şi*"t finansal tablo dipnotlarında açık|anmışolan kararları uygulamaya devam etmiştir.

el Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik Ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değ§iklikler,.yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıtdığı cari dönemde;gelecek dönemlere iliŞkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dcınemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelikolarak uygulanır, Şirket'in cari yll içerisinde muiıasetJt.ı,.lnı"rin j" ,ınemli bir değişikliği olmamlşt|r.

2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe standartlarl

Cari dönemde, Şirketin finansal performansı, bilançosu sunum Veya dipnot açıklamalarlnü etkileyen herhangibir standart veya yorum bulunmamaktadır, Bununt uiıiı<te, aşağioa cari dönemde geçerli olup Şirketin özetfınansal tablolanna etkisi olmayan, sta nda rtla r ile henüz vilrtiriia" girmemiş ve Şirket tarafından da erkenuygulanması benimsenmemiş standart ve yorumlara il§kin'biIgiler?yer verilmiştir.

a) 
_31 

Aiahk 2019 tarihi itibarlyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standart|ara getiri|endeğişiklikler ve yorumlar:
- TFRS 9, "Finansal araÇlar'daki değiŞiklikle(; 1 ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllıkraPorlama dönemlerinde geÇerlidir. Bu değ§iklık iki konuya açıklık getiİm§tir: ui, tin.r*İ ,.ı,s,İ ,"a"."anaPara Ve anaParaYa iliŞkin faizi temsil edip etmediği dikkate alınırken, erken ödenen beoelın h]m negatıthem de pozitif nakit akıŞlarl olabileceği ve itfa edilmif maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansaltablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, oi.y. ç*"n kazanç veya kaybın doğrudan kar veyazararda muhasebeleŞtirilmesi konusunu doğru ıamaktadıİ. ra."nç reya kayıp, orıjinal sozleşriy" Jaiı, n.ıitaklŞlarl ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş auğışt]rİırlş nakit akışları arasındaki fark olarakhesaplanır, Bu, farkın TMS 39'dan farklı olarak 

"ni-'rtii.n,n kalan ömrü boyunca yayılarakmuhasebeleştırilmesinin mümkün olmadığı anlamına geımeıtedir.

- TMs 28, "iştiraklerdeki ve
tarihten sonra başlayan
uygulamadığı uzun vadeli
m u hasebeleştirece klerin i

- TFRS 15, "Kiralama

iş ortakhklarlndaki yatlrımlardaki değişiklikler''; 1 ocak 2019 tarihinde Veya buyıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. şirketlerin özkaynak metodunuişlrak Veya müşterek yönetime tabi yatlr|mlarlnl, TFRS 9 kullanarak

19 tarihinde Veya bU tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
özleşmelerinden hasllat' standardl ile birlikte erken uygulamaya

dönemlerinde

'i: D,



BDD R.ğlı|sız Dgn.,i,n ve DoıLrırl,rhk /.s.
RDD lndepeıd.4ı ,|udinıg aad ao6uüıi4 j.c.

EL|TE NATUREL oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.
31 ARAL|K 2019,31 ARAUK 2018 Ve 31 ARAL|K 2017 TARilll_tnirıot soNA EREN HEsAp DöNEMLER|NE AiT

FiNANsAL TABLoLARA iLişKiN AçlKLAyıcı oipıorı_an
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

izin verilmektedir, Bu yeni standart m€Vcut TMs u rehberliğinin yerini allr Ve özellikli kiralayanlar açısındanmuhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklık yapar. şu ankı r-vs 17 kurallarına gore kıraıayan;r bir kira|amaiŞlemine taraf olduklarında bu işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dlş|)aYrımı YaPmak zorundalar. takat TFRS 16'ya göre artık kiralayanlİr neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri içingelecekte ödeyecekleri kiralama yükü mlülüklerıni ve buna karşlllk olarak da bir varlık kullanlm hakkınıbilanÇolarlna yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işIemleri ve düşık değeili var|ıklariÇin bir istisna öngörmüŞtür, fakat bu istasna sadece kiraya verenler açısından uygulanabilır. rir"a|a verenler
|Çin muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSKinın kIralama iş|emlerinınlanım,n, degişiirmesınaenötürü (sözleŞmelerdeki iÇeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmas ında ki rehberliği değiştirdİğİ gini1 ri."y.verenler de bu yeni standarttan etkjleneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin'kiray:a Jerenler vekiralaYanlar arasında birtakım değerlendirmelere neoen oıacagı beklenmektedir. TFRs 1İ;ya gore birsözleŞme belirli bir süre iÇin belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontro| etmehakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözlejmesidir ya da kii'alama işlemi içermektedir.

- TFRs Yorum 23, "vergi uygulamalarındaki belirsizlikler"; 1 ocak 2019 tarihinde Veya bu tarihten sonrabaşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMs 12 Gelir vergileri standardlnlnuy5ulamalarındaki bazı belirsizliklere açlklük getirmektedir. UFRs Yorum Komitesi daha önce VergiuYgulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMs 12'ye göre değilTMs 3z "Karşılıkİar, roşulluBorÇlar ve KoŞullu Varhklar" standardının uygulanması gJrektiğini açüklığa kavujturmuştu. TFR5 yorum 23 isegelir Vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlardu 
"İt"l"nrİlş 

ver8i hesaplamasının nasıl ölçüleceği vemuhasebeleŞtırileceği ile jlgilı açıklama getirmektedir. Ver8i uygulaması belirsizliği, bir şirket taraflndanyapılan bir vergl uygulamasının Vergi otoritesince kabul edllirilup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya
Çıkar, Örneğin, özelljkle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasınabelirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili Vergi kanunda belirsiz olması gibi. TFRs Yorum 23, bırkalemin vergi uygulamalarının beıirsiz olduğu; vergile-ndırılebilır gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün
VergiYe esas tutarlarl, Vergi gideri, alacağıve vergi oranları da dahil olmak ıizere her durumd" gİç"İıioir.

- 2015 - 2017 Yıllık iYileŞtirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Buiy|leştirmeler aşağldak| değişiklikleri içermektedir:

- TFRs 3 "iŞletme BirleŞmeleri", kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce edindiği paylyeniden ölçer.
TFRS 11 "MüŞterek AnlaŞmalaı'', müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önceedindiği payl yeniden ölçmez.

- TMS 12 "Gelir Vergileri", iŞletme, temettülerin gelir ver8isi etkilerini aynı şekilde muhasebeleştirir.
- TMS 23 "BorÇlanma MaliYetleri", bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi
için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçasl olarak değerlendirir.

- TMs 19 "ÇalıŞanlara Sağlanan Faydalar", planda yapılan değişiklik, küçülme Veya yerine getirme ile ilgiliiyileŞtirmeler; 1ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık iaporı..u dönemleri lçın geçerlidir. e-u iyıleştirmeler
aşağldaki değişiklikleri gerektirir:

.- 
PJanda yapılan değiŞik|ik, küÇülme Ve yerine getirme sonrasl dönem ıçin; cari hizmet maliyeti ve net faizibelirlemek için güncel varsayımların kullanılması;

- Geçmiş dönem hizmet mal
taVanlndan kaynaklanan

bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, ya da varlık
,oce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir

o
aza lmanın, yerine da zararın finansal tablolara alınması.
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ELiTE NATUREl oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.31 ARAL|K 2019, 31ARAIlK 2018 ve 31 ARAL|K 2017 TARiHLERiNDE soNA EREN HEsAp DöNEMtERıNE AiTFiNANSAL TABLoıARA itişKİN AçıKLAY|cl DiPNoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedlkce Türl_ ı Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.}

b) 31 Arahk 2019 tarlhi |tibarlvla geÇerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki değişikliklerve yorumlar, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili olmadığınjan veya finansal tablolar üzerinde önemli etkisiolmadığından Iistelenmemiştir.

:l lo_cak 19?9 
tarihi itibarlYla YaYımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler:TMs ], Ve TMs 8 önemlilik tanlmlndaki değişik|ikler; ı ocak zoİ tarltıinde veya bu tarihten sonri'başlayanyıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 "Finansal Tablolarün Sunuluşu,, ve TMs 8, ,,Muhasebe

Politikalarl, Muhasebe Politikalarındaki Değişaklikler ve Hatalari daki değişik|ikler ile bu değişikliklere bağholarak diğer TFR5'|erdeki değişiklikler aşagıdai<i gibidir:
i).T,FRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarll önemlilik tanıml kullanlml,
il). önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve
iii) önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMs 1'deki bazl rehberljklerin dahil edilmesi

- TFRS 3'teki değiŞiklik|er iŞletme tanımı; 1 ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yılhkraPorlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik|ikle birlikte §letme tanımı revize edilmiştir. UMsK tarafındanallnan.geri bildirimlere göre, genellikle meucrt uygrlrma ü."t u"iılğ,nin çok karmaşık olduğu düşünülmektedirve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanmasiiçin çoı< tazıa işie'mıe sonuçlanmaktadır.

TFRS 9' TMs 39 Ve TFRs 7'deki değiŞiklikler - Gösterge faiz oranı reformu; 1 ocak 2o2o tarihinde veya butarihten sonra baŞlayan yıllık raporlama donemlerındğeç"rııair. s, değişiklik|er gösterge faiz oranl reformuile_ilgili olarak belirli kolaYlaŞtırıcı uygulamalar sa6ıar.-au uygulamaıar korunma muhasebesi ile ilgilidir velBoR reformunun etkisi 8enellikle riskten korurıma ,uı,as"eıesinin sona ermesine neden olmamalıdır.Bununla birlikte herhangi bır riskten.korunma etkinsizliğinln g"liı. tuoıorrna. kaydedilmeye devam etmesigerekir, lBoR bazlı sözleşmelerde korunma muhaseb]esinin- yaygın oıması göz önüne alındığında bukolaylaştırıcı uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir.

Şirket Yukanda Yer alan değiŞikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerli|ik tarihindenitibaren uYgulaYacaktlr. Yukarldaki 
.standart 

ve'yoruml.r., ,çrl.nrnrrının ge|ecek dönemlerde şirket,infinansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmaya."g, uJiJn.uı,tudir. 31 Arallk 2019 tarihi itibarıyla
I'Y1'J1"'Ş ancak henüz Yürürlüğe girmemiş uu Şirİ"t faaliyetleri ile ilgili olmayan standartlar vedeğişiklikler yukarıda verilmemiştir.

d) Yabancı para çevrimi

.il F:n§iy:ne] ve raporlama para birimi Şirket Ve iştirak|nin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketiniÇinde bulunduğu ve oPerasyonlarının sürdürdüğü .n. uıonorio" geçerli olan para birimi cinsindenölÇülmüŞtür ("fonksiyonel para birimi"). Finansal t-ablolar şirkeiin fonkiyonel para birimi olan Türk Lirasl("TL") cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur.
ii) |Şlemler ve bakiyeler Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarındanfonksiYonel Para bırimine Çevrilmiştir. ou ışıemİeİin geİçetleşmesinaen ve yabancı para cinsinden olanParasal varlık Ve Yükümlülüklerin Yıl sonu döviz kurlan-ndİn çevrilmesınden kaynaklanan kur farkı gelir ve8iderleri nakit aklŞ Ve net Yatlrlmln koruması oıaraı< değerlendİrilip özkaynak kalemi a|tında takip edilenlerdıŞında kaPsamlı gelir tablosunda esas faaliyetlerden oiğu,. e"lirı"rİcıo"rı",. ıı" tİnans.aİ ,"ı,Jr,İ., .ı,,"o,muhasebeleştirilir.

2.4. önemli Muhasebe Politikalarının özeti

2.5. satlş Gelirleri
Hasılat, teslim Ve hiz i, hasılat tutarının güvenli bir şekilde belirlenmesi ve hasılat ile

muhtemel olmasl üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç
ı9

,,:.l

ilgili ekonomik
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değeri üzerinden tahakkuk esaslna göre kayltlara allnmaktadlr. ihracata dayalı satışlardan intaç tarihi bilançotarihinden sonra olanlar satl5lar hesablndan çlkarılmış, gelecek aylara ait gelirlerde muhasebeleştirilmiştir.

2.3.2. stoklar
stoklar üretımde kullanılan ya da doğrudan satılan ilk madde ve malzemeler, yarı mamul ve mamuldenoluŞmaktadlr, ilk madde ve malzemeler kayltll değeriyle ya da net gerçekleşebilir değerinden düşük olanl i|eyarl mamul ve mamuller ise üretim maliyeİi ile ya da net gerçekleşebilir değerinden düşük olanı ile kayltlardayer almaktadlr, BilanÇo tarihi itibariyle stoklarda oe6er auştıı<ıtigti yoktur. stoklar ağlrllkh ortalama maliyet iledeğerlenmiştir.

2.3.3. Maddi Duran Varlıklar
Maddi varlıklar temel yöntem olarak malı tablolarda maliyet bedellerinden birikmiş amortisman paylarlindirildikten sonraki net değerleri ile gösterilmektedir.

Maddi duran varlıkların herhangi bir pa_rçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ilebirlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydaslnl arttlrlcl nitelikte ise akt|fleştirilebilirler. Tüm diğer 8iderkalemleri tahakkuk esaslna göre gelir tablosunda m u hasebeleştirilir.

(ii) Amortisman
Maddi duran varlıklara iliŞkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montajtarihleri esas alınarak doğrusal amortisman metodu kui|anılarak ayrılmıştır. Bu şekilde hesap|anmışamortisman giderleri gelir tablosunda gider kalemleri içerisinde muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların ortalama ekonomik ömürleri aİağıda belirtilmiştir:

Binalar

Makina ve cihazlar
Taşltlar

Döşeme Ve demirbaşlar

Diğer Maddi Duran Varllklar

(iii) Elden çıkormo

Favdalı ömür

50 yıl
4-10 yll

5 yıl

4-10 yll

Maddi duran varlıkların elden Çlkartllmasl sonucu oluşan kar ve zararlar il8ili gelir Ve 8ider hesaplarına dahiledIlerek, maliyet|erive birikmiş amortismanlarl ilgili hesaplardan silinir.

(iiii) Yeniden Değerleme

değerlemeye tabi tutma imkanl tanlnmlştlr. Şirket bu uyguIamadan yararlanarak aktifinde bulunantaşlnmazlarlnl yeniden d eğe rleııişİjr-.

25,08,2018 tarihli resmi gazetede yayım|anarak yürürlüğe gien 7144 sayılı bazı kanunlarda değişiklikyapılması hakkında kanun ıle 213 saylh vergi usul krnununJg"|ıci 31. madde eklenmiştir. Mezkur madde iletam mükellefiyete tabıi Ve bilanÇo esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine

lx1*:1.1_u':l|1ktaİihı 
itibariyle aktiflerinde bulunan taşınmazlarlnl 3o.o9.2o18 tarihine kadar yeniden

'Jız ç""'
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2.3.4. Maddl Olmayan Duran Varhklar
Maddi olmayan duran varllkIar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sastemlerini ve bilgisayar yazılımlarınıiçermeıtedir, Maddi olmayan duran varllklar, elde edildikleri t.rıht"ki 

"ld" 
etme maliy-etinien kayda alınırve kiralama süresive faydall ömürleri dikkate alınarak doğrusal olarak itfa edilirler.

Maddi olmayan duran varlık itfa pay|arl, gelir tablolarlnda ilgili Varllk|arın tahmini ekonomik ömürleriüzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplaniıasl sonucu muhasebeleştirilir. Bu şekıldehesaplanmış itfa tutarlarl konsolide gelir tablosunda gider kaiemleri içerisinde muhasebeleştirilir.

Maddi olmayan duran varlıkların ortalama ekonomık ömürleri aşağlda belirtilmiştir:

(ii) Elden çıkormo
Maddi olmayan duran varlıkların elden çlkartllmasl sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir Ve 8iderhesaplarına dahil edilirler, maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir,

2.3.5. Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Değer düŞüklüğü gideri varlığın defter değerlerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda hesaplanır.Değer düŞüklüğü hesaPlanmasında Şirket yöneİimi gelecek olaylara ve durumlara g<ıre tahmınyürütmektedir. Şirket şüpheli hale gelen alacakları için karşılık ayırmaktadır.

2.3.6. Borçlanma Maliyetleri
ozellikli bir varlığın elde edilmesi, ınşası veya üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunan borçlanma maliyetleri oözellikli varlığın maliYetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. öİellIkli bir varlığın amaçlandİgı şekilde kullanımaveYa satlŞa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanmamaliyetlerinin aktifleŞtirilmesIne 5on Verilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri katlanılan dönemiÇerisinde gider olarak finansal tablolara alünır. şirkette boİçlanma malİyetleri doğrudan gider yazılmıştır.

2,3.7. Finansal Araçlar
Şirket faaliyetlerinden dolayı, borÇ ve sermaye piyasasl fiyatlarlndaki faiz oran|arlndaki değişimlerin etkileridahil ÇeŞitll finansal risklere maruz kalmaktadır, şirket'in risk yönetim program|, lnaıi İİyasaıannöngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin enaza indirgenmesini amaçlaml§tlr.

Mevcut Ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedekikredi sağlayıcılarınln erişilebilirliğinin sürekli kılınmasl suretiyle yönetilmektedir.

Finansal araÇları elinde bulundurmak, karş| tarafln anlaşmanın 8ereklerini yerine getirememe riskini detaŞımaktadlr, Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada buıunan karşı taraf için ortala-ma riski klsltlayarak vegerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

Haklar

Diğer Maddi olmayan Duran Varllklar

Şirket, fina nsa l varlık ve
uygun değerleme

Favdalı ömür
5 yıl

3-5 yıl

n tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve
k belirlemiştir. Sonuç olarak burada sunulan tahminleç Şirkeİ'in caribir piyasa işlem inde

"r.z T

8östergesi olmayabilir.
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kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten göster|len bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, k§a vadeliolmaları nedeniyle makul değerlerini yan5ıttığl kabul edilmektedir.

2.3.8. İştiraklerdeki Yatırımlar
iŞtirak niteliğindeki Yatırlmlarln muhasebeleştirilmesi ve raporlanma esaslarının belirlenmesidir. şirketiniştiraklerine ilişkin bilgiIer aşağıdaki gibidir,

Şirketın %100 sermayesine sahip bulunduğu shanghai Elite Naturel Trading Co. Ltd. 2.5O0.0OO TL karşılığıYuan sermaye ile 2OJ.7 yıllnda Şanghay- çin Haıı c-umnuriyeiınJe şirıetin üretimini yaptığl meyve sularlnln

iliTr:Jf::a]:'ölgede 
pazarlanmasl amacıyla kurulmuştur. söz konusu şirket kuruluşundan bu yana gayri

Şirketin %100 sermayesine sahip bu|unduğu EIite Naturel GMBH Ltd. 2.5oo,ooo TL karşılığı Euro sermaye ile20ı7 Ylllnda AlmanYa'da Şirketjn üretimini yaptığı meyve sularının anııan ülkede ve bö|gede pazarlanmasıamacıyla kurulmuştur. Sö2 konusu şirket kuruluşuİdan U, v.n. g"vrlt..l aurumdadır.

Bahis konusu bağlı ortaklüklar için önceki dönemde ve
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.

2.3.11. Bilanço Tarihinden 5onraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kar'a ilişkjn herhan8ı bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin

bile, bilanço tarihi ile bilançonun yaylml için
kamuya açıklanmasından şonra.:.ortava cıkmı5 c
yetkilend irilme tarihi ar9yf6$lr1*. ola}lan tupİ"r,

2.3.9. Kur Değişiminin Etkileri
Şirket, yabancl para cinsinden yapılan işlemleri TL,ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esasalmaktadlr, BilanÇoda Yer alan Yabancı para birimı'cinsinj""-o.İrr., var|ıklar ve borçlar bilanço tar|hindekidöviz kurları kullanılarak TL'Ye Çevrilmiştir. Yabancı para .ınrİnJ"n olan işlemlerin veya parasa| kalemlerinTL'Ye Çevrilmesinden doğan kur farkı lider ,"v. e"ııı"rİ iİcİıİl-cınemoe gelir tablosuna yansıtılmaktadır.Makul değerleri |le gösterilen yabancı para uiİırİ.inrinu"İİ pİrasal olmayan varlıklar ve borç|ar makuldeğerlerinin belirlendiği gü nü n kurundan TL'ye çeVriImektedir.

Fonksiyone| para birimi yüksek enflasyon|u bir ülkenin para birimi olmayan bağlı ortakllklar|n, Varl|klarl,Yükümlülükleri ve dönemin finansal tablolara uı,nrş g"ıİ, u" gİİuri ,onr.rna. oluşanlar hariç özsermayekalemleri bilanÇo tarihi itibarjyle oluşan kapanış ku rıarı 
"ü 

zeı na"'İ rı,v" dönüştürülür. Dönem içinde finansaltablolara alınan gelir ve giderler de işlem tarihi;dekI trrla,. esuili,nar"ı, Tl'ye dönüştürülür.

2.3.10. Hisse Başlna Kazanç
Gelir tablosunda belinilen hisse baŞlna kazanç, net dönem kar/zararının ilgili dönem içerisinde piyasadamevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına böltinmesi ile bulunmuştur.

Türkiye'de Şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlarından ve özsermaye enflasyon düzeltmefarklarından, sermayedeki payIarı oranında hisse dağıtaiak (bedelsiz hisse) sermayelerinı a.ttırauiıiıer. au tipbedelsiz hisse dağltlmlarl, hisse baŞına kazanç hesapiamaıar,no., ınraç 
"ollrniş 

hisse gibi değerlendirilir. Bunagöre' bu hesaPlamalarda kullanılan ağırlıklı'ortalama tisse ruİ,r,,5öz konusu hisse senedi dağıtımlarının8eçmişe dönük etkileri de dikkate allnarak bulunmaktad,r. ' '

cari dönemde sermayelerinin tamaml için değer

olsalar
yetkiIend irilme tarih i

1-§|z Da

.e\\

I
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22



ELiTE NATUREt oRGANiK GlDA sANAYi VE TicAREr A.ş.3ı ARAtlK 2019, 3ı ARAL|K 2018 ve 31 ARAL|K 2017 TARiHLERiNDE soNA EREN HESAP DöNEMLERiNE AlTFiNANsAtTABLoIARA itişKiN AçlKLAYlcl DiPNoTLAR

Şirket, bilanÇo tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansaltablolaraaılnan tutarlarl bu yeni duruma.uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektarmeyenolaylar, önemli olması durumunda, finansaltablo dipnotlarınOİ a|ıklanacattır.

2.3.12. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Şirket Yönetimi geÇmiŞ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunduğu, buYükümlülüğün Yerine getirilmesi ıÇin ekonomik fayda içeren kaynakların şirketten çıkmasının muhtemelolduğu Ve söz konusu Yükümlü|ük tutarının güveni|ir ui, uiçİro" tahmin edilebildiği durumlarda, malitablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar kİrş,l,t 

"y,r.atİ.J,ı..
Şarta bağh Yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların şirketten çıkma ıhtimalinin muhtemel halegelip gelmediğinin tespİti amacıyla sürekli olarak değerlendırmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içerenkaYnakların Şirketten Çıkma ihtimalinin uzak olduğu dİrumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır.Ekonomik faydanln Şirkete gireceğinin muhtemel iale gelmesi haıinde, koşullu varlıkla ilgili olarak finansa|tablo diPnotlannda aÇıklama YaPılır. Ekonomik fayda-nın şirkete gireceğınin kesine yakın hale gelmesidurumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gel;r değişikliğlnin oıouğu tarlhte finansal tab|olara alınır,

2.3.13. Kiralama işlemıeri
Kiraya konrı olan varlığın sahip|iğine ilişkin rısk Ve getirilerİn şirkete ait olduğu kiralama işlemleri finansa|kira.lama. olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabıt kı|metler |ıİı,",]İİİı"nço,,no.,ilgili Varllğln makul değeri ile asgari finansal kiralama <ıdemeİerinın bugünkü değerinden düşük olanıü::ringen aktifte bir varlık, Pasifte ise asgari finansal kiralama cıdemeıerinİn uugtinİü aeğe;ı tuİjnnda uırYükümlülük olarak izlenir. Bilançodaki finansal kiraIama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluylaazaltılırken, kira ödemelerınin finansal gider kısmı, kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelirtablosuna kaydedilir, Finansal kiralama sözleşmesı ile elde edilen maddI duran varlıklar, varllğln faydah ömrüboyunca amortismana tabi tutulur.

Kira_süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması Ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Şirkettarafından satln allnmasınln makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan Varhk kirasüresı iÇer|sinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira İüresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrüiçinde amortismana tabi tutu lur.

Kiraya konu olan varlığın sahipliğane ilişkin risk Ve getjrilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğukiralama iŞlemleri faaliYet kiralaması olarak sınıfland]niır. Faali|et kiraları olarak yapılan ödemeler, kiradönemi boyunca doğrusal yöntem ile ge|ir tablosuna gider olarak kaydediIir. şirket önceki yıllarda ve caridönemde finansal kiralama Yoluyla edindiği maddiduran varlıkların borç|anma maliyetlerini gelıİtauıosunaa
finansman gideri olarak gider yazmaktadlr,

Şirketin aktifinde kaYltll bulunan fabrika binası 2015 yıhnda satıldıktan sonra finansal kiralama yoluyla geriallnmlştlr.

2.3.14. ilişkili Taİaflaİ

(Tutarlar aksi belirtllmedikçe Türk Lirasl (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

Mali tablolarda ve bu raporda, ortaklar, üst düzey |dari personel ve yönetim kurulu üyeleri, ailelerive onlartarafından kontrol edilen

Oıs

J"!

4's
lZ

edilmişlerdir.
ışirketler, iştirak ve ortaklıklar, ilişkilitaraflar olarak kabulve ifade

BDD Bığır.sa D.ndia w Daıüsl'.aı,ıü.l.s.
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23



RDD Bağ,,'llız D.n2d, w Do,rısiorllık /-S
BDD Indepeadenı Auditiıg aıd cobültinP iıc-

EL|TE NATUREt oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.
31 ARAL|K 2019' 31 ARAL|K 2018 ve 31 ARAL|K 2017 TAR|HLER|NDE soNA e neıı Hesap oöıııEMLERiNE AiTFiNANsAt TABtoIARA iLişKiN AçlKLAYlcl DiPNoTtAR
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2.3.15. Devlet Teşvik ve Yardımları

^ıl!İv.etıer9 
iliŞkin deVlet bağıŞları, karşılayacak]arı maIiyetlerle eşleştikleri ilgili dönem|er boyunca tutarIı birŞekilde gelir olarak muhasebeleştirilir. Şirket SGK ödemelerinden kaynaklanan %5,1ik hazine yardlml Ve sGKteşvikleri ile yaş sebze ve meyve ihracatlndan kaynaklanan ve destekleme ve fiyat istikrar fonu teşviklerinidiğer gelirler hesablna gelir kaydetmektedir.

2.3.16. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönem kan üzerindeki gelır Ver8isi Yükümlülüğü, İri dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. caridönem Yükümlülüğü, dönem karlnln Vergiye tabi olan kısmı ıizerinden ve bilanço tarihinde 

'eçerli 
olan vergioranları ile hesaplanan vergi yükü mlülüğünü içermektedir.

Ertelenmiş ver8i borcu veya alacağı, varlıkların ve borçlann mali tab|olarda 8österilen değerleri ile yasal vergimatrahı hesabında dikkate allnan tutarlan arasındiki geçici farklılıklann bilanço yöntemine göre vergietkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ırteıenmıi vf[ınin hesaplanmasında yürürlükte olan Vergioranları kullanılmaktadlr, BaŞllca geçici farklar, gelır ve gİderle-rın mali tablolarda ve vergi kanunlarına göredeğişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinde-n ve maddi duran varlıklar ile ilgili aktifleşme veamortisman farkhlıklarından kaynaklanmaktadır.

ErtelenmiŞ vergi borcu veya alacağı, söz konu5u geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerdeödenecek_ Vergi tutarlarlnda yapacakları tahmi; ;diıen artış ve a2alış oranlarında finansal tablo|araYansüllmaktadırlar. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olasıolduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yairlanılamayacalı anıaşıldlgı oranda ilgili aktiften siIinir.

Aynl ülkenin vergi mevzuatlna tabı olmak şartlyla ve cari vergj varllklarlnln car| vergi yükümlülüklerindenmahsuP edilmesi konusunda yasal olarak uyguİanabillr bır haİkın bulunması au.um]unoa a.t"ı*"n,"rglvarlık|arı ve erte|enen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olaraı. ulroiriioen mahsup edilir,

2.3.17. Çahşanlara Sağlanan Faydalar/KIdem Tazminatlarl
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlardıŞındaki sebeplerle istihdaml sona eren çalışanlara be|irli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Sözkonusu ödeme tutarları bilanÇo tarihi itibarirle ;eçerli olan kıdem tazminat tavanl esas alınarak hesaplanır.

kldem tazminatl karşlllğl, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarıbugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki mali tablolarjalansıtılmıştır.

2.3.18. Emeklilik Planlarl
Şirketin emeklilik planlaması bulunmamaktadlr,

2.3.19. Nakit Aklm Tablosu
Nakit aklm tablosunda, döneme_ilişkin nakit akımlarl, şirketin faalıyetleri ile yatlrlm ve finansmanfaaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak dolaylı ytlnİ"rn" g;r" raporlanır.
Şirketin faaliYetıerinden kaYnaklanan nakit akımları, şirt"tın t.uİiy"t alanına giren konulardan kaynaklanannakit aklmlarlnl gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, şirketin yatlrlm faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan varlıkyatırımları ve finansal yatııımlar) kullandığı ve elde eİtiği nakit akım|arını gösterir.

Fina nsma n faalıyetlerine
kaynakların geri öde

finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu

24
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ELiTE NATUREt oRGANlK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.31 ARAL|K 2oı9, 31 ARAUK 2018 Ve 31 ARALIK 2o17 TARiHLERiNDE soNA EREN HE'AP DöNEMLER|NE A|TFiNANsAL TABLoLARA iLişKiN AçıKLAyıcl DipNoTLAR - - ..-...--...]

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') olaral, itaae eİİlmiştir.1

2.3.20. Giderler

:,'jr1;l :'rİ:-ti:;ilE r" muhasebeleştirilir. Satışların maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili 8iderlerin

2.3.21. Ticari A|acaklar
Doğrudan bir borÇluya mal veya. hizmet tedariki ile oluşan şirket kaynaklı ticari alacaklar, reeskont ed|lmişmaliyet üzerinden değerlendirilir. Şirketin, ödenmesi';;;;;'meblağIarı tahsil edemeyecek olduğunugösteren bir durumun söz konusu olması halinde tıcari a"ıacaı<lİr için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. sözkonusu bu karşlllğln tutarl, alacağln kaytlı değeri ile t.t rııııti.ı,tin tutar arasındaki farktır. Tahsili mümküntutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil eaiıeoiıeceı< meulağlarda dahiI olmak üzere tüm nakitakışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oran,"rur rl,nu,.k iskonto edilen değeridir.

2.3.22. Tıcari ye Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar reeskont edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilir.

3:r:.Ö.":lI Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Mali tabloların hazır|anması, sirket.Yönetimi'ni" ,r-#"j"'p"ı,,ikalarının uygulanmasını ve raporlananVarllk' Yükümlülük, gelir Ve gider kalemlerini 

",liı"v"."ı,l], tİİım oe6erıenoirme, tahmin ve varsayımlaryapmasını gerektirir. Ancak fiili rakamlar yapılan tahminlerden fark|ı gerçekleşebilir.

Tahmin ve varsayımlar belirli arallklarla 8özden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerdenkaynaklanan etkiler, cari dönemde veya bu tahm inden-etiılenebiıeieı< ileriki dönemlerde dikkate ahnır.

Varhklorın |oydal ı ömü rle ri
Şirket'in varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket Yönetimi tarafından belirlenirve düzenli olarak gözden geÇirilir, Şirket, bir varıı6ın İaydaıı o.ru"u 

" 
varlığın tahmini faydasını göz önündebulundurarak belirler, Bu değerlendirme, 

ş irı,"ti,İ oun.u,. ,a rıııİa rıa lıgııi deneyimlerine dayanır. Bir varhğınfaYdalı ömrü belirlenirken. sirke| 6yllç6 piyasadaki a"gışirİ". u"v. gelişmeler sonucu varlıkların teknikve/Veya ticari olarak kullanılamaz hale. gelmesi J;;;İ ;; g<ızcıntinde bulundurur. Lisans|ann faydalıömürleri ise lisans sözleşmelerinin geçerlilİk sürelerlne baglıJır. '

NoT3 - iştETME BiRtEşMELERi

Yoktur.

NoT 4 - DiĞER iştETMELERDEKl PAYIAR

Şirketin. 31/12l2o rg, 3r/ L2 /2oL8 v e 37/ 72/ 2o:l7 tarihleri
aşağıdaki gibidir.

Açlklama
Shanghai Elite ııatrr"İ nuO,r,g CoİİT
E|ite Natu rel GMBH Ltd,

itibarıyle diğer işletmelerdeki pay tutarlarl

31.Ara.19 3l.Aİa.18 37.Ala.77
2.500,000 2,500.000 2.500,000

2.500.000TopIam

Dl,

5,000.000
5.000.000 5.000.000

2.500.000 2.5oo.ooo
5.000.000

i,,ı;:/'4 §ı z
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ELiTE NATuREt oRGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.31ARAL.K 20ı9,31 ARAUK 2018 Ve 3ı ARAtlK 2017 TARiHLERiNDE soNA EREN HE'AP DöNEM.ER|NE AiTFiNANsAL TABLoIARA iı-işKiN AçıKLAyıcı DiıNoTLAR 
-' --..-.-.--...l

(Tutarla r aksi belirtilmedikce Türt, ( Lirasl (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

Şirketin %10O sermayesine sahip bulunduğu shanghai Elite Naturel Trading co. Ltd. 2.5oo,o0o TL karşılığıYuan sermaYe ile 2017 Ylllnda Şanghay- Çin Haıı< c-u mtıu.iyetlnJİ şirı<etln üretimini yaptığı mewe sularının
;JiTr:JTİ:r]: 

bölgede pazarlanması amacıyla kurulmuştur. Söz konusu şirket kuruluşundan bu yana gayri

Şirketin %100 sermayesine sahip bulunduğu Elite Naturel GMBH Ltd. 2.5o0.ooo TL karşılığı Euro sermaye ile2017 Yılında Almanya'da Şirketin üretimini yaptığı meyve suİar,nln 
"n,ıun 

ülkede ve bölgede pazarlanmasıamacryla kurulmuştur. Söz konusu şirtet kuruluşuİOan O, ,."" c;rr'r."l durumdadır.

ffİJ| Hffrİeİ:r:ffilİf '. 
iÇin önceki dönemde ve cari dönemde sermayeıerinin tamamı için değer

NoT 5 - BöLüMIERE GöRE RAPoRIAMA

Yoktu r.

NoT 6 - NAKiT VE NAK|T BENZERLERi

31.Ara.19 31.Ara.18 31.Ara.17Kasalar
Bankalar

30
19.973.514
11,423.344
8.550.170

95
17,892.685

4.586.747
13.3o5.938

6.506
20.756.560

509.591
20.246.969

4.979

- Vodesiz Mevduot
- Vodeli Mevduot

Ha zır
Nakit ve Benzerleri T

ilişkili Taraflarla olan
Bakiyeler

Elite Naturel lr,leyve Suyuİf,İİ
Tic.

8io DoğalTarım Paz. Gıdiİic-
Ltd.

19.973.544 7].892,780 20.7 68,o45

carioönem (31.Ara.19}
Alacaklar

T

ilişkili Taraflarla olan
8akiyeler

Ellte NaturelMeyve sÇu iç-İİ
Tic.

aio OoğalTarım laz, Gıdİ-İİİ
Ltd.

klsa vadelı
Ticari

486 418

15.919,352

652.675

l6.s72.027 486.418

Alacaklar
klsa vadeli

Ticari

7 -590.4a7

klsa vadeli

önceki Dönem (3l.Ara.18)

Ticarı

L276.250

uuun vadeli

2",

.r.,§ıi

NoT 7 - iLiŞKiti TARAF AçlKLAMALARl

Toplam -l

uzun vadeli
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llaşkili Taraflarla olan
Bakiyeler

EL|TE NATUREt oRGANiK GIDA sANAYi VE TlcARET A.Ş.31 ARAL'K 2019, 31 ARAtlK.2o^ı8 Ve r-lillll[l..rl r|nırii*lro, so*o EREN HE'AP DöNEMLER,NE AiT
. FiNANSALTABLoLARA iLişKiN oç,n,^r,., Jr..lİ,.o; '-^''

utarlar aksi belirtilmedikce Türk L_ .irası (''TL'') olaral( jfade edilmiştir.)

Alacaklar
klsa vadeli

Ticari

686.961

686.961 2.360.895

Önceki Dönem (31.Ara.17)

uıun vadeli ] Klsa Vadelİ uzun vadeli

2.360.895

Ticari

l lcarl

cari Dönem {31.Ara.19)

Önceki oönem (31.Ara.18)

Önceii Dönem (31.Ara.17)
Hi.met AlIml I Hizmet kira Geliri Faiz GeIiri Faiz GIdeİi

31.Ara.18 3l.Ara.L7

Elite NaturelMewe suyı, lç Ve
olş Tic. A.Ş.
Bio Doğa|Tanm Paz, Glda Tic,
Ltd.

T

ilişkili Taraflarla olan
iş|emler

ilişkiliTa.afla.la
Olan işlemler

ilişkiliTaraflarla
Olan işlemler
Elıte Naturel Mewe
suyu |ç ve DışTic. A.§.
Elite usA [Lc
8io DoğalTanm Paz.
Glda Tic. Ltd.

MalAllml

Yönetim Kuruluna Ödenen Ücretler (Huıur Hakkl)

ffi
ve üşT c. A.Ş,
Elite UsA l,tc
8io DoğalTa.lm Paz. Glda
İc, Lld,5ti,

Mal Hizmet Allmı Hi2met satlş| Kira Gelirİ Fai2 Giderı
82,785.727

1,037.335

83.823.062
ro2.276

]a]i5ljl_ rvıaleıımı
tllte {aturelMewe
suyu lç ve DlşTac. A.Ş.
Eıite UsA L[c
Bao DoğalTanm Paz,
Glda ]-ic. Ltd. sti-
Toa-";-_-

Mal Hizmet Alıml Hiımet Fai. Gideri
107.27 4.2a5

15.165.674

2.52J.3o1
2.oa2

I24-967.260
2.082

i.575.000
337.635Toplam

1.575.000
337.635

N?T:,3.1 Arol* 2019 tolihi itiboriyte şijpheli hole gelen
o loco k lor bu lu nmo mo kto d ül.

NoT 8 -TicARi AtAcAK VE BoRçtAR

ticori olocoklor içinde iliŞkiti toroflordon kaynoklonon şiipheli

klsa vadeli Ticari Alacaklar 31.Ara.19 31.Ara.18 31.Ara.17Ticari Alacaklar
ilişkili Taraflardan Ticari Alacakla
Çek Ve senetler
Alacak Reeskontu (-)

9.I78.781
76.572.027

(866.187)

3,132.133
44.246.960

|2-896,41,2l

73.047.264
686.961

|279.8o2I

oi' ,
*şız

2]



BDD Boğı,''sız D.,air ,. Don.İüonhİ A.S.
BDD lndependenı Audiıüag aıd co^ruhilg irc-

EtiTE NATUREL oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.Ş.31ARAL|K 2019' 31 ARAL|K 2018 ve 31 ARAL|K 2oı7 Teniııı-ıniııor soııA EREN HEsAp DöNEMIERıNE AiTFiNANsAt TABtoLARA iLişKiN AçıKLAyıİı oi pııorı_nn
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl. ı Lirası (''TL'') olarakifade edilmiştir.)

Şüpheli Ticari A|acaklar
=---r-'- 1.060.644 1.060.644İoplam

- 

25,945.265 4s (4? ır<
1.003.601

:::] j j:-l::]]Igaİi l!ljıll8|(-] (1.060.644) _(1.060.644)ı oplam
Şüpheli Ticari Alacak Karşı|ığ(- )

_ 24.884.62| 44.482.68l

31.Ara.19

ı65 45.543.325 14.518.024

ilişkili Taraflara Ticari Borçlar
Borç senetlerı
Borç Reeskontu (-)

3 t,Ara.18
12.381 -438 14.636.173

7.946.935
(889.458)

27 7.473

31.Ara.17
6.087.963

5.782.o37

|276.773l
485.917

ŞŞıIi'i'İ3;ğ##';'Jİ|i!ıı;; "^,.* ,,.^=,ıı__-_-___ıııeır

l:g.';'rlrr::.İ',*ti",io",ı,ı"ı .,ii?i ,,,1.IZ1 ;g

licarj

Tarafla ra ortaklara

19.830.852
(I.648.24o)

305.220
79.71632a 33.124.605

3 j.Ara.18

43.57 0

1.227.600 43.57o

72.079.744

3ı.Ara.ı7

Diğer Çe§itli Alacaklar ^^^ _ . _- - 1.100q_ l2E.996 1.397.052
! r19.79Q _10.825.675 g,760.239

Klsa Vadeli Diğer Borçlar

Diğer Çeşitlı Alacaklar

11.3 5 0

r.216.250
18.939

18.939

NoT 9 - D|ĞER ALAcAK vE BoRçLAR

NoT 10 - SToKLAR

Hammadde
Yarl Mamul
Mamul
Ticari Mallar

9.794.724
28.575.585
6.66?,202
4.276.I77

79.511

6.784.823
13.772.048
1.485.386

65.200

3.591.843
4,876.907

a62.72a

5.310

31. Ara.19 31.Ara.18 31.Ara.17

stoklar

NoT 11- cANtl VARLıKLAR

Yoktur.

NoT 12 - PEşiN öDENMış GiDERLER Ve enrıı-ırııvıiş orlinı_e n

49.387.5 3 7 27.5o7 .457

31.Ara.18

9.336.788

37.A.a.77
1.801.320

38.401
1.308.363

36.468

ı,

2,457.733 1,839.72L 1,344.831

13.5ı4.423

31.Ara.19
2.298.590

153.143

kısa vadeli Ticari Borclar

Klsa Vadeli Peşİn Ödenmiş Giderler
Verilen Sipariş Avanslai, 

....--......-......- 
--
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EtiTE NATuREt oRGANaK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.31ARAtlK 2019, 31 ARAL'K zo18 Ve 31ARAL'K 2oı7 TAR|HLER|NDE soNA EREN HE'AP DöNEMLERiNE AlTFiNANsAL TABtoıARA itişKiN AçıKLAyİcı oi pnorrnn
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türı. ı Lirası (''TL'') olarak ifadc edilmiştir.)

_ ^ _ 1.150369.219 607.184
369.219 607.784 1.150

31,Ara,ı8 3l.Ara.uAllnan sipariş Avansları _^"^_^ #
Ertelenmiş GayrimenkuI satlş Kazancl

695.938 287.377 426,705

463.015 914,9o8

NoT 13 - YAT|RlM AMAçtl GAYRiMENKutLER

Yoktur.

NoT 14 - MADD| DURAN VARL|KLAR

Arazi ve Arsalar
yeraltl ve yerüstü Düzenleri

01.oca.19
L676,498

31.Ara.19
L676.498

Binalar
Binalar Yeniden Değerleme Artlşl
Makine, Tesis Ve cihazlar
Taşlt Araçlart

1,.23o.1,52 72.3L3.703
4.792.344

14.44o.4t3
1.950.842

(155.700)
(165.032)

3.287.922
37.855.722

(10.52ı.719ı
27.334.003

Yeraltl Ve Yerüstü Düzenleri - -L.676.498 
ırze.+s8

13.529.008

Net Defter 9.341.515 20.735.330

Binalar

ı;:in::;::ll",;i:fl"o"n, 
4'860774 lffl3|,i (1738.498) 

Hii:iii
Taşıt Araçıarı 6,195,018 

"9!,i9| (10.871} 8,L52.432
Döşeme ve Demirbasıar 1'095'334 

'99 190 (ızz,oııİ 633,363

6.443.681
1.482.511
I.27o.349

11.083.551
4.792.344
8.152.432

633.363
2.719.649

29

27 .977 .837
8irikmiş Amortismanlar

+^ -+-rz ıra
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EtiTE NATUREL oRGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.31ARAL|K 2019,31 ARAL|K 2018 Ve 31 ARAtlK 2017 TAR|HLERiNDE soNA EREN HEsAp DöNEMLER|NE AiTFiNANsAt TABtoLAna iıişriııı AçlKtAYlcl DiPNo1 tAR
(Tutar|ar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''Tt'') olarak ifadc edilmiştir.)

;; ve Arsa|ar ,- . 0ı,oca,17 
._ _Giriş|er__ çıkışıar

yera|tl ve yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine, Tesis Ve cihazlar 

3.883.330 4.860.77 4 (3.883.330) 4.860.774

Taşıt Araç|arı 3'698,914 6,281,206 (3,785,102) 6.195.018

Doşeme ve Demirbaslar 674'390 1,196,053 (775,7ogl 1,095.334. _-,.-, 
_ Zg8,835 1,378.4s2 (708.83 378.482
8.965,469

Amortismanlar

sabit klymetler üzerindeki sigorta teminat tutarl486.418 TL'dır,

Şirketin aktifinde kayltll bulunan fabrika binası 08.o4.2O].5 tarihinde 1.].2o.ooo TL bedelle satllmış Ve1'120'000 TL bedelle finansal kiralama Yoluyla satın alınmıştır. Anılan bina alım satım harcamalarıyla birlikte1'230'152 TL bedelle "252-BInalaı'' hesabına kaydedilmek suretiyle aktifleştirilmiştir. satıştan doğan 537.895T[ tutanndaki kazanÇ, standart gereği gelecek aylara/yıllara aıt guüiıer hesabına alınmış ve +J 
"!ıiı. 

rın"n..ıkiralama süresi içinde gelir kaydedilmiştir.

2015 Yılında finansal kiralama Yoluyla satın alınan fabrika binası için ayrılan amortisman ve birikmişamortisman tutarlarl ile net defter değerleri aşağldaki gibidir;

iı'4!9'1-9--- 4llrgeg.el! Amortİsman Tutan Birikmiş Amortkman Tutaİl İ{et Defter Değerl24.603 g8.4I2 l.13l_hoTopıam 1.2jo

31.Ara.18
Fabrika Binasl 1.2 3 0.15 2

Bedeli Amortisman TutarI Biİikmiş Amoİtisman Tutarl Net Defter
24.603 73.809 1,15 6.3431,230.752 24.603

3ı.Ara.ı7
Ebn, B|"*

AmortismanTutarl 9irikmişAmortismanTutarl.+=-9! lllT §4!rıort]sg,a! TJ!9!1_____tüg99ft9l99ğ9rl
]_ö 1L 30.754 1.199.398

73.809 1.156.343

J 0.7 54 1.199.398

IONLARlNDAN KAYNAKLANAN

1.230.152

NoT 15 -_ HizMETrEN çEKME, REsToRAsYoN VE çEVRE REHABitiTAsYoN
PAYIAR ÜzERiNDEKi HAKtAR

Yoktu r_

NoT 15 - üYEtERiN KooPERATiF işLETMELERDEK| HissELERi VE BENZERi HAKLAR

Yoktur.

L230 -152
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EL|TE NATUREt oRGANiK GIoA sANAYi VE TicAREl A.ş.31ARAllK 2019, 31 ARAL.K 2ol8 Ve 31ARAL.K 2017 TAnir,,i*iıurr soruo ER EN HE'AP DÖNEMLER|NE AiTFiNANsAL TABLoLARA iLişKiN oç,*ı.ouİ, DipNo.I LAR(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türt, _ . _. .< Lirası (''TL'') oIarak ifade edilmiştir.)

NoT 17_ MADDi oLMAYAN DURAN VARLlKLAR

Haklar
Özel Maliyetler

01, oca.19 ]9!işler __
377 .98l (3.384.372)

31.A.a.19

65.050

1.484.878

6.525
256.3o2

4.551.263
6.525

Amortismanlar 7.747,7o5
1.336.868

Net Deft€r
3,412.272

917.13 5

01.oca.18 GiHaklar
Öze| Maliyetler

31.Ara.18
3,595.079

6.525
82.827

I.07o.027 (113.843)

Maddi Du ran varllklar

4.551.263
6.525

197.252108.425
3.684.431

AmortismanIar 4.749.14o
7.192.374

Net Defter
2.492.o57

HakIar
Özel Maliyetler
Diğer Maddi olmayan Duran Varllklar--. ...---. *.,,,.ı-,, uuıoıı varııxıar 53.948

01.oca.17 9]!ş!u,
5.969.739

82.827

(7 ,282.724l
31.Ara.ı7
3.595.079

6.525
82.827

4,907 .464
6.5 25

4.967 .937
Amortismanlar 3.684.431

a48.67 SNet Defter
4.Il9.262

NoT 18 - şEREFiYE

Yoktur.

NoT 19 - MADEN KAYNAKLARlNlN ARAşT|RltMAsl VE DEĞER[ENDiRitMEsi

Yoktur.

NoT 20 - xiRALAMA işLEMtERi

2015 ylllnda satlldlktan 5onra finansaI kiralama yoluyla 5atln allnan fabrika bınasl için gerçekleştırilenfinansal kiralama ödemeleri aşağıdaki gibidir;

31.Ara.19 odenen Ana Para Tutarl
Fabrika Bina5l

ödenen Faiz Tutarl Öqerı9l1ıa Para ve Faiz Tutarı777.852
180.148
180.148

31.Ara.18

T]

ödenen Ana Para Tutarı

|8.7 64 648,815

Fabrika BinaS]
ödenen Faiz Tutarl ödenen Ana Para ve Faİz Tutarl

1,8.7 64 648.815

;
fltun 

ı,ı*", n|ıtıünı |. DJhünn.ınü,ü | \

Diğer Maddi olmayan Duran Varllklar

. 3.412.272

_ 2.492.057

İİ
]::

7,h,;
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ELiTE NATUREt oRGANiK GlDA sANAYİ VE TicARET A.ş.31 ARALIK 2019, 3ı ARAL|K 2018 Ve 31 ARAtlK 2ou TaniHı-e niıoe soıııA EREN HESAP DöNEMLER|NE AiTFiNANsAt TABtoLARA iLişKiN AçıKtAyı;ı DipNoTtAR
(TutarIar aksi belirtilmedikce Türl. l Lirasl (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

31.Ara.17 ödenen Ana Para Tutarl ödenen Faiz Tutarl ö.denen Ana Para ve Faiz TutarıFabrika Binası 458.008

NoT 21 - iMTiYAztl HizMET ANLAşMALARl

Yoktur.

NoT 22 - VARLlKLARDA DEĞER DÜşÜKtÜĞÜ

şirket şüpheli hale gelen alacaklarl için karşılık aylrmaktadlr. Dipnot 25'de açıklanmlştlr.

NoT 23 - DEVLET TEşVİK VE YARDlMLARl

şirket sGk ödemelerinden kavnak|anan %5'lik hazine yardımı ve sGk teşvikleri ile yaş sebze ve meyveihracatlndan kaynaklanan ve iestekleme ve tıyat istiı<rai ionu teşviklerini diğer gelirler hesabına gelirkaydetmektedir. Dipnot 30'da açıklanmlşt|r.

NoT 24 - BoRçLANMA MALIYETLER|

şirketin borçlanma maliyetleri öncek| dönem ve cari dönemde alınan krediler, finansal kiralama faizleri ilekur farklarından oluşmaktadır. Dipnot 36 ve 45'de açıklanmıştırl 
-

NoT 25 - KARş|LlKLAR, KoşutLU VARLlK VE BoRçtAR

a) Kıdem Tazminatı Karşıhkları

Uzun Vadeli Borç Ka
31, A ra. 19 31. Ara.18 31.Ara.17kldem Tazminatl

T
1.232.04I
7.232-o4L

31.Ara.19

452_.716

452.I75

31.Ara.18

389.104
389.104

Türkiye'de mevcut kanunlar Çercevesinde, Şirket'te bir yllhk hizmet süresini dolduran Ve herhangi bir geçerlinedene bağlı olmaksızın iŞine son verilen, .rı"rııt t i.r"İi İİ;;;;;* çağrılan, vefat eden veya erkekler için25 kadınlar iÇin 20 Yıllık hizmet süresini dolduran ya a. 
"r"İıl'"ı." personele kıdem tazminatı ödemesiyapllmak zorundadlr. Kldem tazminatl tavanl 31.12.2019 tarihi ıtiba;iyle 6.379,86 Tt'dir.

Bu durumda anılan dönemlerdeki kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki şekildedir.
(ldem Tazmınatl
1ocak
Hizmet Maljyeti
Faiz Malıyeti

31.Ara.t7
452.176
386.781
97.021

302.777

389,104
110,126
49.L2o

(96,234l

302.361
114.636
34.478

(62.311)

\-9,\
* 
{'r,

45?,776 389.104

32



EtiTE NATU_REL oRGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.3ı ARAtlK 2oı9, 31 ARAL'K 2018 V_e 31ARAL,K 2017 TA*irir*irr, ,o*o EREN HE,AP DöNEMLER|NE AiTFiNANsAL TABtoIARA iLişKiN oİ,*ronİ, DipNoTtAR(rutarlar aksi belırtllmedıkçe ıırı l_irası (''ıı'') olarak ita-a" 
"i''.'r,'..l

b} Teminat ve Kefaletler:

31.Ara.19
Şiİket Taİaflndan Verilen TRi'ler

UsD EURo Tt KARŞ|tlĞlKendiTüzel adına vermiş olduğu TRiK'leralı..xonr"ıffi 77 4.725 774,725
lehine TRiK'ler

borcunu temin a

D) Diğer Verilen TRiK.ler
TRiK'ler

-Ana ortak Iehine verilmiş oIan TRiK'ler

,-B 
ve c maddelen kapsamlna 8irmeyen diğer grup şirketJe/l|ehine veriImiş o|an TRIK'Ier

-c maddesj kapsamlna 8irmeyen 3. Kaşiler |ehine verilmiş olan

Toplam
774.725 77 4.725

31.Ara.18
Şi.ket Taİaflndan Verilen TRi'ler

usD
A) KendiTüzel Tt (ARşluĞl
A, Kendi Tüzel Kişiliği adün" ,"r.iş old16, _ , ııq]zs ---iiiTBlT.. ronr"lid"r@
leh ine TRjK'ıer
C)Olağanticar@
(lŞllerın borcunu temin amaclyla vermiş olduğu TRiK,|e].
D) Diğer Verılen TRiK'ler

-Ana ortak lehine verilmiş olan TRiK'ler

,-B 
ve c maddeleri kapsamına 8i.meyen diğer grıJp şirketlerilehine verilmiş olan TRiK'ler

-c maddesi kapsamlna 8irmeyen 3. KlşiIer lehine Verilmiş olanTRl('ler

77 4.725 774.725

31.Ara.17
Şirket Ta.aflndan Verilen TRi'ler

UsD Tl KARŞ|tlĞlA)XendiTüzelA, KendiTüzel kişlliği ad,n" r"rriş old,a . 774.725 -----iİjialr"rxonr.ffi
|qhile vermiş o|duğu TRik'|er

;191igll 
tic"|.i r".ı

l(lş|Erln borcunu temln amacryla vermiş olduğu TR|X'|e;
D) Diğer Verilen TRiK,ıer -------

-Ana ortak lehine Verilmiş o|an TRiK'ler

.-B 
ve c maddeleri kapsamlna 8irmeyen diğer grup şirketlerilehlne ve.ilmiş olan TRiK'ler

-c maddesj kapsamlna giİmeyen 3.
TRlK'ler

774.725 774.725

_
Yl|Rü,ü, 

üı"r.,". ı,,1kIınü i D.,"^-,.-ü,,.

Toplam

-+

--
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EL|TE NATUREt oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.31ARAL|K 2019' 31 ARAL|K 2018 ve 31 ARALIK 2017 TAniHı-enirıjt soı,ıa rREııı xesap oöııEMtERiNE AiTFiNANsAL TABLolAna iıişriıı nçıxlevıİı oipıııorrnn
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, _,..l Lirası (''TL'') olarak ifadc cdilmiştir.)

Not: Şirketin Şüphe|i aİacak tutarl 1.060.644 TL olup, cari dönemde karşılık ayrllmamıştır. 3]..12.2019 tarihiitibariyle Şirket lehine ve aleyhine açılan davalar deva, *rn"t,uJir.

NoT 26 - TMHHÜTLER

Yoktur.

NoT 27 - çAL|şANI-ARA sAĞLANAN FAYDALAR

klsa vadeli Borclar ıı;*i*-- ğ4ıt!_jı^ra,ız
Ödenecek GüVenlik Primler|

Gelir Tahakkuklarl
Devreden KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler
lş AVanslarl
personel Avanslarl

37 6.25o
651.398

1.008.721 663.567 1,027.648

31.Ara,19 31. A.a.18 31,Ara.17

785.948
222.773

490.145
713.522

54.118
2.857.4I7

4.598.840
108-461
17.800

274.606
637.528

6.818

14.972
14.334

729.626
1.004.790

4.325

520.235
2.500

ıııor zs - o|Ğen vARLlK VE YüKüMLüı_üxrtn

7.630.536 888.198 2.26r.476

ya_des] 9.eçmiş, Ertelenmiş Veya Taksit. Vergiler
Diğer Yükümlülükler

689.013
239.990

7.186
436.982

4.344.478
L74.43o
98.992

137.47o

97.857
2a.744

138.108
Gjder Tahakkuklan

1.3 73.161 4,7 s5.37o 264.709

31.Ara.19 31.Ara.18 31.Ara.ı7
119,995 359.985
119.99 5 3 5 9.985

NoT 29 - sERMAYE, YEDEKtER VE DiĞER özKAYNAK KALEMLERi

29.1. sermaye

Şirketin ödenmiŞ sermayesi 1o.ooo.ooo Tt (on milyon Türk Lirasl) olup, her biri 1 TL (Bir Türk lirasl} nominaldeğerinde 10.000.0OO (on milyon) adet p.r, Jolriruriul..' 
'" -"'' '

Şirketin ÇıkarılmıŞ sermayes| 10.0O0.0oO TL (on milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Liras|} nominal
İ:ffT*:#.,:"'.:?l l';l:l'::gjj e ,,u, "... v..ıl,'r.;;;;;o (Dokuz miıyon ) adet B Grubu hamiıineyazıh oıma k üzere ..*"ff rffi\,)$"i ;;;;bd;;;;;

?,6ü'',
"' \'Şı/^,)i, , I

o, \,j)"/. ) '

Uzun Vadeli Diğer Yükümlü lü kler

,^"Iz
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EtiTE NATuREt oRGANiK GIDA SANAYi VE TicAREr A.ş.31ARAtlK 2019, 31 ARAL'K 2o18 Ve 31ARAL'K 2017 TAniı.ı ırniı,ıor soıva EREN HE,AP DöNEMtERiNE AiTFiıııeııısıı ıagıolAna lılşriıı açıııavıcı oipıııorıan
{Tutarlar aksl belirtilmedikce Türl. ( Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

Şirketin 31 Arallk 2019, 31 Arallk 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle 10.0O0.00o TL tutarlndaki ödenmişsermayesinin Şirketin hissedarlarlve hisselerin nomınal oeğeıer iİlbariyıe oagıı,m, ise aşağıdaki gibidir:

oRTAKtAR
31.Ara.19 31.Ara.18 31.Aİa,17

PAY TuTARl ( T[) l%l PAY TuTARl ( TI_) {%' PAY TuTARl (Tl_) eAnhmet vaşar ıŞÜexeie
5 .220 .0oo 52,20
4,580,000 45,80
200.000 2

10.000.000 1oo

5,355,000
4.645,000

5.355.000 54
4.545.000 46

Çağrl EŞMEKAYA
E te,Nature|organik Gıda san. Ve Tjc. A,Ş,

sERMAYE

54
46

10.000.000 1oo

29.2. sermaye Düzeltme Farklarl

Şirketin sermaye düzeltme farkl 24.341 TL' dlr.

29.3. Geri Ahnmlş Paylar

Şirket 29,08,2019 tarihinde 2oo.ooo T|- nominal bedelli şirket hissesini 16.725.0oO Tt bedel|e ortaklarındangeri almıştır. Hisse senetlerinin 2oo.ooo TL no.in.ı u.juıi'ii"rı oı,nr,ş Paylar (-)'' kaleminde gösterilmiş,kalan 16'525,0OO TL' sl ise geÇmiŞ yıl karlarından kısıtlanmış yedekler olarak mahsup edilerek
::İ:Şİ:,'.":jİ:liŞtir, 

Şirket bu hisse senetlerı", 
"rİ, o"o",İ" 

",inden çıkaracak oırrr. ı.,r,iı.l.,ş trt",

29.4. Paylara ilişkin Primler

Yoktur.

29,5, |(aı veya zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 8irikmiş Dığer Kapsam|ı Gelirler veya Giderler

Maddi Duran VarIık Yeniden 31.Ara.19 31.Ara.18 31.Ara.17
2,823.685 2,823.685

planları yeniden 31,Ara.19 31.Aİa.18 31.Ara.17
Il0.747 124.91,7 49.848

29.6. Kar Yedekleri

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedek akçeleı birinci Ve ikinci tertip yasaI yedek akçelerden oluşmaktadlr.Birinci tertiP Yasal Yedek akçeler, Şirket seimayesinin y"zo"|r,iİnİ ,İ.ş,n.uyu kadar yasal dönem karının %5,ioranında ayrılmaktadır. İkinci te.tip yasaI veOet al<çeleİ 
-ü 

dağıtımı yapıldığı durumlarda şirketsermayesinin %5'ini aŞan tüm nakit kar payı dağıtımlann,n ıİrJi, oranında ayrı|maktadır. Birinci ve ikincitertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %so'sini aşmadlğı sürece dağltllamazlar; ancak ihtayari yedekakçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında lrİlun,l.İİlİrl"ı..

31.Ara.19 31.Aİa.18 37,Ala-77yasal yedekler

statü yedekleri 2.200.000 478.1]9

362.256 827.255
ozel Fonlar (552o

93.938

695.526
789.464

T
2.562.256 1.305.434
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ELiTE NATUREL oRGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A,Ş.31ARAL,K 2019, 31 ARAI|K 2018 ve 3ı ARAtlK 2017 TAnıııiiniılor sorun ER EN HE'AP DöNEM.ER|NE AiTFiNANsAt TABLotAna iıişriı eçıxıavıcı oipı,ıorınn(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türt, ,( Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

29.7. Geçmiş Yıl KarfZararları

Geçmiş Yıllar Karı /Zararı l4o4,999) - (10.233.187)

i11#

öncetl O<lnern Xan ,eÇEraİ 3LAra.19 31.Ara.18 31.Ara.17

::l]İ.':::."ll1iT' 
Nedeniyle Meydana Geıen Artış/Azaıüş (;r,',",ö

33,009.032 s.rao.asj (91.839)

Klsltlanmlş Yedek
|7.256.822l (515.97o)Transfer

{464.999)

G elirle ri 01.oca. - 31.Ara.19

29.8. Azınlık Pay|arı

Yoktur.

29.9. Dönem Net Kar/Zararı

Şirketin 2019 Yılı Yasal defter kavıtlarına göre 31.12.2019 tarihli karı 15.g74.547 TL olup, finansal tab|olannUFRs'ye dönüştürü|mesinden aoiayı ıı.ıi.zoıs tJlrıil*,'zırsil14 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 2018 Yılı Yasal defter kavıtlarına 8öre 31.12.2018 tarihli karı 34.790.601Tl olup, finansal tablo|arınuFRs'ye dönüştürülmesinden dolayı sı.ıi.zoıs t"ritiil*,'ijlöör.oa, 
',. 

olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 2017 ylll yasal defter kaytlarına göre 3!,72.2077 tarihli karl 7.758.573 TL olup, finansal tablolar|nUFRs'ye dönüştürülmesinden doiayl3L.72.2017 tarihlı karl g.ııo.+as rı oı"ruk gerçekleşmiştir.

NoT 30 - HAsltAT

Yurtiçisatlşlar
Yurtdlşl satlşlar
Diğer Ge|irler

01.oca. - 31.Ara.17
8.087.167

Io4.27o,063
3.340.309

rı5.697,539

8,910,243
131.250,360

7.s44.442
141.705.045

5.518.829
53.890,766

455.492
59.865.087

Brüt
satlştan jadeler

satlş iskontoIarl
Diğer İndirimIer

(47I.78Il
(95.663)

(1.681.755)

(426.181)

|I7 5.241I
(618.458)

1.219.880}

(794.873l

indirimler T (254.846')
2.249.I99l

Gelirleri 113.448.34o 140.485.165
779l

58.815.358

Açıklama
01.oca. - 31.Ara.19 01.oca. - 31.Ara.18 01.oca. - 31.Ara.17satllan Mamul

.022 0oo (29,652.199)

J4I§!4E]IJ MALıYETi

NoT 31 - |NşAAT

Yoktu r.

(55.022,000)

63.422.79

(29.652.199)

01.oca. - 3l.Ara,18

--
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EL|TE NATUREt oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A,Ş.31 ARAtlK 2019' 31 ARAL|K 2018 ve 31 ARAL|K 2017 TAniııçnirvor soıııa EREN HEsAp DöNEMIERiNE AiTFiNANSAL TABLotAnn itişrİııı nçı rıeyıcı oipııorı nn(Tutar|ar aksi belirtilmedikce Türl,_ . -..< Lirası (''TL'') olarak ifade cdilmiştir.)

T

NoT 33 - EsAs FMLıYETLERDEN DiĞER 6ELiR VE GiDERtER

Plğer Faaliyetlerden Gelir ve Kgr'"
Ko_nusu Kalmayan Karşlllklar 111,265Diğer olağan Gelir ve Karlar

G id erler i

Pazarlama, satış ve oağt- CGrlel
Genel yönetjm Giderleri

önceki Dönem Gelir Ve Kar|arl
Gelir ve karlar

Diğeİ olağan Gider Ve zararlar
Öncek| dönem Gider Ve zararlar|
Diğer olağandı! Gjder Ve ZararIar
Toplam

01.oca. - 31.Ara.19 01.oca. - 31.Ara.18 01.oca. - 31,Ara.17
(21.994.875) (19.448.o51) (11.919.634)

6,687,134 3.342.104

35.670
895.833

615.337

297 .266

113.095
66.105

232.619
7.o42.168

(8. 151)

|444.369)
I40.7 23

593.243

_ 913.603 411.819

9 o1.o.! -_31.4I9:l9 01.oca. - 31.Ara.17
(227 .4I8J

(381)
(16.236)

(7.773)

|740.490l
.2I7.226

NoT 34 - YAT|RlM FMLiYETLERiNDEN GEtiRLER VE 6iDERtER

Yoktur.

NoT 35 - çEşiT EsAslNA GÖRE sıNlFIANDlR|LMlş GiDERLER

.r,

ıı*,;i}ğ:"," 
Fayda ve H zmetler ,,,1İ5li]İi ,,,1];3.,;,,i 

--;;#3
Vergi, Resim ve Harçlar (20,835) (69,700) (556.522)

Amortisman Giderleri (12,030) (14,651) (753)

1 9 418!_5q______g!q19.53,4)
Genel yönetim Giderleri

NoT 32 - GENEt Yöırrirvı ciognı-rRi, pızaRı-aıvıe cioERtERi, ARAşTlRMA VE GELişTiRME GiDERLERi

G id erle r

Dlşar|dan sağlanan Fayda Ve Hizmetler
Ver8i, Res|m Ve HarçIar
Amortisman Giderleri
ÇeşitliGiderler
KKEG
Kldem Tazrninall

01.oca. - 31.Ara.19 oı.oca. - 31.Ara.18 ol,oca. - 3ı.Ara.17
|2 ,1,54 .7 56]|

(936,851)

|29.17 6)
(1".468.o27 

)

(752.873)
(1.558.670)

(398.725)
(926.649l
(10.856)

(1.448.218)

|24.78rl,
(422.75oI

(1.014.118)
(620.301)
(35.861)

(1.131.245)
(306.928)
(772.772l

T _]]!!.?j]
6.687.134

110,12 5 7,J.4

_ (2ı.994.875)
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ELiTE NATuREI oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.31ARALlK 2019' 31 ARAtlK 2018 ve 31 ARAL|K 2017 TAnlııİrnİı,ıor so,vo EREN HEsAp DöNEMLERiNE AiTFiNANsAL TABLotAu iıişxiırı nçıİıevıİı oipııorınn
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, , _...( Lira5ı (''TL'') oIarak ifadc edilmiştir.)

NoT 36 - FiNANsMAN GELiRLERi VE G iDERtER i

Finansman Gelirleri
Faiz Geliri

01.oca. - 31.Ara,19 01.oca. - 31.Ara.18 01.oca. - 31.Ara.ı7

Toplam _

1.504.335

5.256.705
279.984

Menkul Klymet satış Geliri
(ur Farkl Ge|iri
Ertelenmiş Finanşman Geliri

3.226.139
454.580

71.448.08s
2.I88.4I7

23.3L7.821

4,113,300
19.953

4.647,598
4.557.095

7,o47.o24

Fınan5man 6iderleri
Menkul Klymet satış Gideri

oı.oca. - 31.Ara.19 oı.oca. - 31.Aİa.18 01.oca. - 31.Ara.ı7
Faiz Gideri
Kur Farkl Gideri

(9,222)
(1.029.508) (1.092.526) (955.283;':"*,,,;,;;. ij.#t___ilöö "i3i3:li3|

ıor ız - oiĞtn xaPsAMtı GELlR UNsuRLARlNlN ANAtizi

Diğer kapsamh gelir unsurları Dip Not:29.5' de açıklanmıştır.

NoT 38 - sATlş AMAçL, EtDE T,TUtAN DuRAN VARLlKLAR VE DURDURuLAN FAAL'YE'ER
Yoktur_

NoT 39 - GEtiR VERGitERi

şirket' ertelenen ge|ir vergisi varlık.ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin TFRS ve yasal mali tablolarlaraslndaki farkh değerlendirilmelerin çonucund. ;;;;-;;; geçlci farkların etki|erini dikkate alarakhesaplamaktadlr, Söz konusu eeçici farklar g"nuııirı" cJir';;'giderlerin, TFRs Ve Ver8i kanunlarına göredeğişik raporlama dönemlerindJ muhasebeleş-tirilm"r, j* l.rİll""maktadır.

Maddi varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kayltll değerdeki değişiklikten dolayı hesaplananertelenen Ver8i ise doğrudan özsermaye grubu ile ilişkilendiriIir.

;ffİ*,İ,,'r"rTl,f,T;:,l;'#il::j;*},yükümlülük 
metoduna göre hesapıanan erteıenen vergi aıacağı ve

Ertelenm|ş Vergi 37.1,2..oLg,31,.r2.2018 ve 31.12.20].7 dönemleri için aşağıdaki şekilde hesap|anmlştlr.

(I4 .947 .364)

Duran varllklar
kldem tazminatl ka

01.oca. - 31,Ara.19 01.oca. - 31.Ara.18 01.oca. - 31,Ara.17
|27 6.019)

2o2.795
(178.823)

37.2I7
(46.4o4]

77.349
147.6

13.337.946
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ELİTE NATUREt oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş,31 ARAtlK 2019, 31 ARAL|K 2018 Ve 31 ARAL|K 2017 TAR|HLER|NDE soNA EREN HESAP DöNEMLERiNE AlTFiNANSAL TABLoLARA iLişKiN AçlKLAYlcl DiPNoTLAR
(Tutarlar ak5i belirtilmedikce Türl. ı Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.}

Ertelenmiş verti yükümlülüğü hur 
l.A.a.17

:,[:-j_1"_i:T '_,]:lenmiş 
Vergi Alacağı / (sorcu) ---- 1a7612 29.055 _ulger Kapsamll Gelir/Gidere Yansrtllan Eüt.Vergi {66.466) 21.772 L2.462ıri.ql4 pr.orı

. (15.593l

;:"İİİlT; ,31'12'2018 
ve 3L,72,2oI7 dönemleri ge|ir tablolarında yer aıan vergi geıiri/gideri aşağıda

01.oca. - 31.Ara.19 ol.oca. _ 31.Ara.18 oı.oca. - 31.Ara.17
cari dönem Ver8isi (3.103 qO' 

rs 362lgs)-----12269780)Ertelenmiş Ver8i
T J,9_:______J9J}qşL_ (16.593}

.459.s73)

yıl içinde mevcut hisseleri ağırlıklı ortalama adedine
dönemleri ıtibariy]e hisse başına kazanç/zarar tutarları

NoT 40 - PAY BAşINA KAZANç/ZARAR

Hisse başına kazançfzarar, kazanç ve zararln il8ili
bölünmesi ile tespit edilir. 3r.r2.2)Igve 31.12.2018
aşağldakigjbidir.

oı.oca. - 31.Ara.ı9 oı.oca. - 3l.Ara.18 ol.oca. - 31.Ara.ı7Net Dönem Kan / zararl

,3ji8:l3i
E,g0o9 0,9130

NoT 41 - PAY BAzu öDEMEIER

Yoktur,

NoT 42 - 5iGoRTA sözı-eşııırı-rni

Yoktur.

NoT 43 - KUR orĞişiruiıııiııı ırriı.eni

Dip Not 46'da açıklanmlştlr.

NoT 44 - yüKsEK ENFtAsyoNLu EKoruorvıiot nıponı.aıııı

Yoktur.

NoT 45 - FiNANsAt ARAçtAR

2L652.s74 33.009.032

Ş|rketın 31.12.2o19,
ilgili durum şöyled ir,

31.12.2018 Ve 3 17 tarihleri itibariyle kullanmlş olduğu banka kredisi borçlarıyla

:&
"". r__Jr.ı'. 7

.sl? u-
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EtiTE NATUREI oRGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A.ş.3t ARAL|K 2019' 31 ARAtlK 2018 Ve 31ARAL|K 2017 TAniıılınirvoe soııe ıRe ıı ııtsep oöıııEMLER|NE AiTFiNANsAL TABLoLARA itişKiN AçıKLAyıcı oi pı,ıorıaR
{Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, < Lirası (''TL'') olarak ifadc edilmiştir.)

Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Banka kredi eri

Ilsa 
v.a.d:ıi 

||l)an::l Kiralama işlemlerinden Borçlar (net)

31.Ara.18 31.Ara.17
1.809

370.268
17.313,060

23.t03.926
1.380.963
4.749.644

uzun vadeli kredilerin Taksit Ve Faizleri

15.334.031
1.382.509

14.1,00 -620Toplam
77 .6as.737 28.634.533 30.817.160

uzun vadelı Finansal kiralama
33.122.902 3.093.043 1.9o5.28a

562.079
33.722.9o2 3.311.691 2.467.362

218.648

NoT 46- FiNANsAt ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RisKLERiN NiTEtiĞi VE DüzEYi

46.01. sermaye Risk Yönetimi
şirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye slnlfly|a ilişkılendirilen riskler üst yönetim tarafındandeğerlendirilir.

Şirket'in sermaye yönetimınin birincil 
. 
amacl, özkaynak değerlerini maksimiZe etmek sağlık|ı sermayeyaplslnln devamlılığını sağlamaktır. 

.şirket, ekonomit ıoşJııarın değişimi ışığında, sermaye yaplsınlyönetmekte Ve düzeltmeler yapmaktadır.

Şirket, üst yönetiminin değerlendirmelerine dayanarak, yeni borç edinilmesı Veya mevcut olan borcun geriödenmesiyle; temettü politikası çerçevesinde nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde temettüdağıtılması ya da yeni hisse ıhracı yoluyia serm.r" yr;,;,.,;;;;;d" trt,n.y, amaçlamaktadır.

Şirket' sermaye Yönetiminde, bir.Yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan daborç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak ı..ıı,e,nirn,rr.vı hedeflemektedir.
Şirket, kaYnaklar|nı kullanılan borç/sermaye o..n,n, ı,rıİ.nr7.r lzler. Bu oran kullanılan toplam borcunsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarlndandüŞülmesiyle hesaPlanır. Kullanılan kayna'klar, u,ı" nroJu 

''*lr,u.,ld 
iği gibi özkaynak ile net borcuntoplanmasıyla hesaplanır.

3|'r2'20L9' 31'12'2018 ve 3L,12,2Q77 tarihleri itibariyle kullanılan borçların toplam sermayeye oranı ilefinansal araçlar ve kategorileri aşağ,daki 8|bidir:

Topıam Borçlar 

-

80.045.842 7r.o2r,g55
31.Ara.17

48.550.099
(20.768.045)

?7.7a2.o55
14.287.774
42.069.829

Eksi: Hazlr Değerler
Net Borç (79,973,544I |77,892,780)

Toplam-özsermaye 3xx!,1131 iİl;li]İToplam sermaveı*ffi;

I
fll|Bbn 

B"r.", ı|tıtıüh, |, ı].,,,.,..,ü.] . ı

31.Ara.19

40



B^DD aaİ6süz DeıRıifi w Doa§ra,ıht A-S-6DlJ lıdependenı Audüı in8 d4d Consuh ]ng i.-

EL|TE NATUREt oR6ANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.Ş.3ı ARAtlK 2019, 31 ARAL|K 2018 ve 31 ARAtlK 2017 TARiHLERiNDE soNA EREN HESAP DöNEMLERiNE AlTFiNANsAt TABLoLARA ILişKiN AçlKLAYlcl DiPNoTl_AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, k Lirası (''TL'') oIarak ifade edilmiştir,)

45.02. Piyasa Riski
Şirket düzeYinde karŞılaŞılan piyasa riskleri, duyar|ılık analizleri esasına göre ölçülmektedIr. Faaliyetlerinedeniyle Şirketin maruz kalabileceği kur riski, faiz oranı riski Ve fiyat rjskinin niteliği Ve düzeyı ile il8i|idurumu aşağıda öZetlen maştir.

aı Kur riski yönetimi
Yabancl para cinsinden varlıklar, borçlar ve işlemİer,
cari dönemde ve önceki dönemde yabancı para
yükümlülüklerinin dağıllmı aşağıdaki gibidir.

kur.riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirketin
cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve

2a, Parasal Finansal Varl,İİ7G]İEG

2b. Parasal Olmayan Finrnİİl Val*laİ

19. ailanço Oışı Oöviz ciniinden'
Tü.ev Araç|arın Net Varllk /

19,405.554

19.405,554

19a. Aktif Karakterli Bilanço o,şı ııız
cinsinden Türev Ürünlerin Tutaı
19b. Pasif Karakterli Bila"ç" Dş Dör.
cinsindçn Türev Ürünlerin Tutarl
20. lv€t Yabanc| Varltk/ (Yükümlülijk)

2l. Parasal Xalemlerj{et yal"nc, P-ara
varllk / (Yükümlülük) Pozisyonu (UFRs
7,823}

2a+s+6a-10-11-12a. 14-
22, Döviz Hedge'iiçin Kı]lıanlıan rınansJ

23. Döviı varllklann Hedge Edilen

24. Döv|ı Yükümlülüklerin Hedge Edilen

; *!,'.(.'.-
"r;r'' )./

+s,, ,1ı!I' )7
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EL|TE NATUREt oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.31ARALIK 2019, 31 ARA.IK 2018 ve 31 ARAtlK 2017 Tanıxıiniıııor soruA EREN HE'AP DöNEMIERiNE AiTFiNANsAt TABtoLAnı iıişxiıı açxııyıcı oipı,ıorran(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl...__.,.,* ,*,x Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

ıg. xısa vade|i vu k ürrı lı ıt] k le r

16 a, Parasalolan Diğer YükümlülOkler

17, Uıun VadeliYükümlü ü1|-;

19. 8llanço Oışı Döviz cin;;;;
TüreV Araçlann Net Varılk /yükümlülü! Pozisyonu (19a-l9b
ısa, eı<tif xaraıterıi aiıanç;ffi tlriı cinsinienİure,
urünlerin Tutrn
ı9b. easiı xa.aheıi silanço6ışiooiiztininde-ri.i.e,
urünlerin Tuten

2 1. larasal xaleııler ııetva6an-İTİİİEffi
Poıisyonu (uFRs 7,g23)

10-11_12a,14-15_
22. oö,viı Hedge'i için kuııanıin ıinansaı ır"çıann-opırm

23. Döviz Var|ıkların Hedg" lall"nİoİınınİut"n

Pru"*
:, N=/E ;'"".JJ_/ ,l
. '§1, .'-- /

42
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EtiTE NATuREL oRGANiK GıDA sANAYi VE TicARET A.ş.31ARAtlK 2019' 31 ARAL|K 2018 Ve 31 ARAtlK 2017 Taniıııeniıııoı soııA EREN HEsAp DöNEMLERINE AiTFıNANsAL TABtoLARA iLişKiN AçlKtAYlcl DiPNoTtAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, _,. r Lirası 1''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

2- AgD Dolan riskinden ko;;;-İ;;

Euro Kurunun %10 dağiş.;ir;i"de

GBP Kurunun %10 dcğiş.uri h"lind"

ABD_Dolan Kulunun %10 değişmesih;İnde

Z- egO Oolan ı.lslinaen lorırnan l,sım-

Eu.o Xurı]nun %ro d eğ iş. e;ih 
" 

lind e

GBP Kt runuı %1o değişİn"ri ı,"ıina"

2, a8O Doları riskinden ko İİTİım-

Euro Kurunun %10 değiş.eriı,"ıinau

GBP Kurunun %ıo değiş."rl ır"llnd"
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ELiTE NATuREt oRGANiK GlDA sANAYi VE TicAREr A.ş.3ı ARAL,K 2019, 31 ARA,K 2018 Ve 31 ARAtlK 20t7 TAniHırniııjr sorıe EREN HE'AP DöNEMLERiNE AiTFiNANsAl_ TABtotAna iı-iŞr|ııı açırı_ayıcı oipı,ıorı_nn
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, < Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

b} Faiz oranı riski yönetimi
Şirket' faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarlnln değişimanin etkisinden doğanfaiz riskine aÇıktlr, Şirket, bu riskini risk yönetimi ,,r.i"ıilir, 

',rguoyarak 
varlık ve yükümlülüklerin faizdeğiŞim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. rinrnrrı ooi|ı. ri. il'giıi oıan faiz oranlarının bir kısmı piyasada8eÇerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. aunoan aoıayl- şı'rket ulusal piyasada faiz oranlarındakideğiŞikliklerden etkılenmektedir, 

,l'1|"1,11 l:i, orrnı.r,nauİi-İ.glşıı,ıitı"ra"n kaynaklanan piyasa riskindenetkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilldir.

sabit faizli finansal
Finansal yükümIülükler

3 ]..Ara.19 31.Ara.18 37,Ara.L7
50.807.039 31,.946.224 33.284.522

ffi ,r.or".r, ar.o.".r, ,r.or".r,

c) Fiyat riskİ

Şirket, hizmet fiyatlarındaki meydana 8elebilecek düşüşler itibar|yle fiyat riskine maruz kalabilmektedir.

İ,lİİİ.l1T;, J'İliİ,:1,'J;:"" 
piyasa bilgilerinin in.uı"n.usi * ,ygrn değerıeme metotıa. vasıtasıyıa

d} Kredi riski yönetimi
Kredi riski, karŞlllkll iliŞki iÇinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerinegetirememesi sonucu diğer tarafın finan<al açıdan ,ul.uru ,gru iu., 

'.iskid 
ir. Şirket, kredi riskini belli tarafıarlayapllan iş|emleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu iarafıarın güvenilir|iğini sürek|i değerlendirerekyönetmeye ÇallŞmaktadlr, Şirket kredi rıikini, satş r".ı,v",ı"rl"i c;.ş bir alana yayarak belli bii sektör veyabölgedeki Şahıslar veYa gruPlar üzerinde istenmeyen ,oğrnİ.İ.İır.o"n kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır.Ticari alacaklar, Şirket politikalarl ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultudaşüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarat gosterilmektedir.

Raporlama tarlhi itibariyl" ,rı"ruİGl,"a., 
"ra.l l,İeai r*

- Azamj riskin teminat, vs G 8iG,ı-Elliiilü;im-i-iiil
A. Vadesi8eçmemiş ya 

'a 
da;d,,şrkillğl:neugram;j ir-6al--

varülklarln nel deher deEe.i
B. XoşıJllan yeniden 8örüşü6üş brlr;;;kri t"kard;d"ri
8eçmiş veya değer dü§üklüğüne uğramış saylla.ak finansal

C. vadesi geçm6 ancal< Gger-İfiuk@r.irıe u5rarnaİfİal*İİnİ
net defter d.ğarı

_ Teminat, vs iıe güvenceiiiiiil,iii]-iiii

, Ne! değerin teminat, vs ile güİenİİllİİJİlİm-İ kİrıı-

- Net değerın teminat, Vs iıe gi].renae aıtılİa

* --,{-:.
. "lz e-
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ELiTE NATuREt oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.Ş.31ARAI|K 20t9, 31 ARALlK 2018 Ve 31 ARA.|K 20t7 TaniHıiniıloi soılA EREN HE,AP DöNEMLERiNE AiTFiNANsAt TABlotAnn iı_işriııı açırıavıİı oiprvoıran
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, , _. k Lirası {''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

Riporlama tarihi itibariyıe .iruı trı,""rı 
"ra.ilreal l'isı.ı

_ azami ris|,in temin jtliEEGiiiliijiGiliiiil
a._11a, 0. 

1i 
geçmemiş ya7rEF;Giikıt,ğ,Jne ı,8;;,ş f,;;'

Varllxlalln net defter de!E.i
a. Xoşrllan yeniaen go.UşJİÇUı,l,,nan, alsıalOnae raaeıgeçm|ş veya değel durukluğdne uğ.amlş ,ayllacak tinan!al

C vaaeslgeçm;şan@
ne( 0ener dea..i

-,ryet değe,in terin"İ uJ" 8üG.e "iii" al,r,mş to-

]!g!jl:ğ".in teri*i uiı" eüG-,,.e alt,;;lr;,ş k;;

naporıamatarihı ltiuarı9e mart, kaı,rıan a.amiGdi rısh

- ızami riskin temınat, vs ıieii;-Gice-fliiiliiiiIii]
a_Vaaeslgeçmem@
varllıElln net defter d.ğ.ri
B. xoşullan yeniden go,i iGT,.,-liii]iii6iiiGiJiii-
8eçmlş veya değer duşüklüğüne uğram|ş say||acak finanra|

!]y:d:,it:çliı."@net defte. değcri
- Teminat, vs ile güvenceiiii]:liİiiliil

_ıetlgğerıntemınat,vsiıeİİve-İceİ]İİİllİİİtiİl

- let aeğerin temlnat, vs ileİil-vence altınjlınırıış lsİı

eı Likidite risk yönetimi
Likidite riski bir Şirket'in fonla
takip ederek finansal
borçlanma rezerVinin
nakit tutmayl, yeterli

nı karşılayamama riskidir. Şirket, nakit aklmlarln| düzen|i olarak
klerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
e riskini yönetir. ihtiyatll likidite ri5ki yönetimi, yeterli ölçüde

ile fon kaynaklarının kullanülabilirliğinl ve piyasa porirvo"l.İ.,
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ELiTE NATuREl_ oRGANiK GlDA SANAYi VE TicARET A.ş.31ARAtlK 2019' 31 ARA|-|K 2018 ve 31ARAtlK 2017 TAniııırnİııjr soı,ın EREN HEsAp DöNEMLERiNE AiTFiNANsAL TABLoIARA itişKiN AçıKLAvıaı DipNoTtAR
{Tutarlar aksi belirtilmedikce Türl, r Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

kapatabilme gücünü ifade eder, tikidite riski.güveniIir kredi kuruluşlarlnın vermiş olduğu kredi limitlerinin dedesteğiyle nakit girişlerive çıkışlarının dengelJnmesiyle dü;ürü l;;İtedir.

ff::] i::*,..:''.ji1']::],:fjllT":1ın 
zorunlu bir satış Veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki

i#,',ll'illi:i]j:i:,]9#9,1*3,,oj,p: ;r";;,;;;,;;;;;il:.;,il:"':'"-li::1][:T:;l"T::
Şirket, finansal a

]_a_lĞele,riil. 
rıali hazırda mevcut piyasa bilgileri ," rygrn a"g"rİ"İe

31.Ara.18

söıleşme ıJYannca
vadeler Defter Değeri

S6u leşme uyannii nİrİ-
clklslar to6lam, /:l+llrlll1tr/ü 3 aydan kısa {l) 3-12 ay arasl (ıl) 1 5 yllara5ı (lll) 5 ylldan uzun (lV)Türev olmaYan

Finansal
yükümlülüklel

6anka kred ler 30,346.614
Dğer l\la]] Borçlar z1.253.57o 3.093 044
gorçlanma senedı
j!4çlar
Finan5alkiralama
yükümlü|Okleri 1.599.611 1,599.511

33l14so5
1.380.963 218,648

TicariborcIar
Diğer borçlar 495.685

33,124.605
495,685 43.s70 452.176

f) Makul (rayiç) değer

yöntem lerin i ku k, makulbedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanİıasında

T-
l ı ayaan

'i.§xş"/
i}"r, o§*



aDD Roiıınsız Denain w Doaısüonh|,1.s
aDU lndeP.ndenı Aud inl ond Consuhüıg ih.

,, j,]:.Tilrjrl:lGANiK GlDA sANAYi VE TicARET A.Ş.31ARALıK 2019, r, o*o,,Li,r^r^İ# 
*:**:;jllFiil;;,;,;;;"^İ:lfi,rruro, DöNEMtERiNE AiTFlNANsAL TABLoLAna iı_işxlııı AçlKLAYlcl DiPNoTtAR(Tutarlar aksi belirtilmedikce Tiirl,_ . _..l Ljrası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

:;lHll:".'.,ffi:iJilliil}lffi,?i'da sunulan tahminler, Şirket'in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği

İ:İjJ n*:[İ[jİ}f,;."o".''''' 
finansal enstrümanıarın, değer|erinin tahmini jçin aşağıdaki yöntem ve

ij)

Finansal varlıklar: Bazl finansal. varlıkların makul değerleri maliyet bedellerı ile finansaltablolarda yer alıp nakit ve nakit benzerleri, bunların tı.!.'"i"ı''t.' tahakkukları ve diğer kısavadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa *a"ı' 
"ırli.lri.n do|ayı, makul değerlerinintaşınan değerlerine yakın olduğu düşü nülmektedir. Ti.r;;;;;l;;;" reeskont karşılığı ve şüpheli

;lii"jlil:il:lİ: 
düŞüldükten sonraki taşınan a"g"rı".inin-rlkrl değerlerine yakın olduğu

Finansal Yükümlülükler: Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmalarınedeniyle makul değerlerinin taşıdıkları o"r"* r"lı"incl-jlşu ntiı."ıtualr. Banka kredileriiskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işıe.,i ,aıiyetıeii ı?"j'iJi" 
''n 

kayıt değerlerine eklenir.uzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları jikkate .ı,i"'.,t grn."ıı"ndiği için kredilerinmakul değerlerinin taşıdıkları değeri iiade 
"'i'ği-;;;;;;;;"ktedir. Reeskont karşıhğı

İİ;:İİ]}':İJl'.a 
kalan ticari borçların makuı o"g"ı"ri,i" İ.İ,oıkıarı değere yakın oıduğu

ıor lz- piıvaııısel ARAçLAR te ı19.e!-ı yve yıı DEĞER AçlKLAMAı-enı vş riııaııısıı- RisK'EN xoRuNMAMuHAsEBEsi çERçEVEsiNDEKi AçlxLAMALAR)

Yoktur.

NoT 48 - RAPoRIAMA DöNEMıDEN soınıxi oı-nyıan

Yoktur.

NoT 49- FiNANSAL TABLoLAR| öııırrvıı.i öı-çüor ErKiLEYEN ve oı riııııııısıL TABtotARlN AçlK,YoRuMLANABıLiR vt aıııı-aşıı-naiı"ln oırres,oiısi"oo. oç,*;"r*, oenrxeı oiĞrn Hususı_qn
Yoktur.

NoT 50- NAKiT AKlş TABLosuNA iLişKiN AçlKLAMALAR

Nakit Aklş Tablosu, ''Dolayll Yöntem'' e göre hazırlanmıştır,

NoT 5t- öZKAYNAK DEĞişiM TABtosUNA itişKiN Açlı(tAMALAR

Özkaynak Değişim Tablosu, KGK-taraflndan belirlenen formata uygun o|arak hazır|anmlştlr.

n' 6,c

1,
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