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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

 

Kuvva Gıda A.Ş.   

Genel Kurulu’na; 

 

 

1) Sınırlı Olumlu Görüş 

 

Kuvva Gıda A.Ş.’nin (Şirket) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile 

önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını 

denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları bölümünde belirtilen konunun etkileri hariç olmak üzere 

ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren 

hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uygun 

olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

 

a) Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tam denetim ihtiyacı, Aralık 2020’de belli olmuş, bu yüzden Şirket’in 31 

Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle yaptığı kasa, senet ve stok sayımlarını tarafımızca iştirak edilmesi 

mümkün olmamıştır. Bu hususun bir sonucu olarak, 31 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle ilgili 

bilanço hesapları ve 31 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren döneme ait kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu oluşturan unsurlar için herhangi bir 

düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tespit edilememiştir. İşlemlerin yüksek hacmi ve geçen süre nedeniyle 

stok, kasa ve senet miktarını geriye dönük olarak doğrulamak için yapılabilecek çalışmalar pratik olmadığından 

yapılamamıştır.   
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b) Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 300.595 TL net defter değerine sahip olan taşıtlarına ilişkin herhangi bir 

değerleme raporu tarafımıza sunulmadığı için, söz konusu taşıtlara ilişkin güncel değer testi yapılamamış ve 

muhtemel değer düşüklüklerinin veya değer artışlarının finansal tablolara olası etkisi hakkında bir kanaate 

varılmamıştır. 

 

Bu hususların, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle finansal durum tablolarına ve aynı 

tarihte sona eren hesap dönemlerine ait finansal performansını ve nakit akışlarına etkisi bulunmamaktadır. 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun 

olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal 

Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Finansal 

tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar 

uyarınca Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Söz konusu hükümler uyarınca etiğe ilişkin diğer 

sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 

 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 

uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

 

3) Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, meslekî muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en 

çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi 

çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı 

bir görüş bildirmemekteyiz. 
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Tarafımızca; aşağıda açıklanan konular kilit denetim konuları olarak belirlenmiş ve raporumuzda bildirilmiştir: 

 

 

Kilit Denetim Konuları Kilit Denetim Konusunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı 

Finansal Borçlar 

 

Şirket'in finansal tablolarında kısa vadeli toplam 

7.100.820 TL tutarında finansal borç bulunmakta 

olup, Şirket'in pasif büyüklüğünün yaklaşık 

%15’ini oluşturmaktadır. 

 
Finansal borçların maliyetlerinin hesaplanması, 

tahakkuklarının kontrolü ve mutabakatı 

tarafımızca kilit bir denetim konusu olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Finansal borçların bakiyelerine ilişkin dış teyitler alınmış ve finansal 

tablolar ile uyumu kontrol edilmiştir. Şirket'in finansal borçlar için 

hesaplamış olduğu gider tahakkukları yeniden hesaplanmıştır.  

 

 
Şirket tarafından finansal borçlara ilişkin finansal tablo dipnotlarında 

yer verilen açıklamalar incelenmiş ve bu dipnotlarda yer verilen 

bilgilerin yeterliliği değerlendirilmiştir. 

 

 

 

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

 

Şirket yönetimi, finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uygun olarak hazırlanmasından, 

gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 

hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 

gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme 

niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Üst 

yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: Amacımız, bir bütün olarak finansal 

tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve 

görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Kamu Gözetim Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız 

Denetim Standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 

güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti 

etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir.  

 

Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 

ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.  

 

Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin sorumluluklarımıza yönelik ilave açıklamalar Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu internet sitesinde (www.kgk.gov.tr) yer almaktadır. Bu açıklamalar 

raporumuzun bir parçasını oluşturur. 

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi M. Sait Öcal’dır. 

 

ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

A Member Firm of CPA Associates International 

 

M. Sait Öcal, YMM 

Sorumlu Denetçi 

İstanbul, 28 Nisan 2021 

 

 


