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ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot
Referansları

(Bağımsız
denetimden
geçmemiş)
Cari Dönem
31 Mart
2013

(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
Önceki Dönem
31 Aralık
2012

3
4
7
9
8
15

14.494.702
5.784.768
9.869
2.732.869
3.588.710
187.735
686.877

10.951.967
3.390.409
14.970
1.661.330
3.268.989
218.480
893.915

23

1.503.874

1.503.874

10
11

51.140.940
51.034.439
106.501
65.635.642

34.863.906
34.746.216
117.690
45.815.873

İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

5
6
7
8
14
12

(Bağımsız
denetimden
geçmemiş)
Cari Dönem
31 Mart
2013
12.960.597
3.734.425
16.448
3.033.854
5.594.366
88.004
493.500

5
7
14
24

4.052.330
1.185.240
575.615
2.291.475

2.083.867
1.375.911
10.540
582.673
114.743

48.622.715
48.506.946
60.000.000
25.289.051
(39.373.191)
2.591.086
115.769
65.635.642

32.322.265
32.248.843
60.000.000
11.622.034
(30.032.454)
(9.340.737)
73.422
45.815.873

Dipnot
Referansları

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Değer artış fonları
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı/zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

16
16
16

(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
Önceki Dönem
31 Aralık
2012
11.409.741
3.379.760
5.769
794.704
6.624.387
87.121
518.000

İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

17
17

Brüt Kar / (Zarar)

(Bağımsız
denetimden
geçmemiş)

(Bağımsız
denetimden
geçmemiş)

Cari Dönem
1 Ocak31 Mart

Önceki Dönem
1 Ocak31 Mart

2013

2012

14.920.090
(12.097.586)

18.988.320
(19.878.760)

2.822.504

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

18
18
20
20

(119.371)
(781.069)
422.867
(67.218)
2.277.713

(504.092)
(1.477.796)
82.554
(255.318)
(3.045.092)

21
22

207.237
(297.983)

1.054.783
(781.109)

Faaliyet karı / (zararı)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

(890.440)

Vergi öncesi kar / (zarar)

2.186.967

(2.771.418)

404.751
404.751

475.316
475.316

2.591.718

(2.296.103)

632
2.591.086
2.591.718

44.146
(2.251.957)
(2.207.811)

Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Duran varlık değer fonundaki değişim

13.667.017

(141.727)

Diğer kapsamlı gelir / (gider)

13.667.017

(141.727)

42.347
16.258.103
16.300.450

(44.146)
(2.349.538)
(2.393.684)

Vergi geliri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

24
24

Net dönem karı / (zararı)
Net dönem karının / (zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

Toplam kapsamlı gelirin / (giderin) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

Hisse başına kazanç / (kayıp)

26

0.0009

İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

Ödenmiş
sermaye

Öz Sermaye
Düzeltme Farkları

Hisse Senedi İhraç
Primleri

Değer Artış
Fonları

Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler

Geçmiş Yıl
Zararları /
Karları

Net Dönem
(Zararı) /
karı

Ana Ortaklığa
Ait Özkaynaklar

Kontrol Gücü
Olmayan Paylar

Toplam

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiye

27.639.480

31.989.883

4.677.119

8.948.405

112.949

(64.651.093)

(2.234.435)

6.482.308

1.548.913

8.031.221

Net Dönem karının geçmiş yıllara transferi
Sermaye Arttırımı ve ortaklık yapısındaki değişim
Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi
Net dönem zararı
31 Mart 2012 itibarıyla bakiye

27.639.480

31.989.883

4.677.119

(90.720)
8.857.685

112.949

(2.234.435)
(66.885.528)

2.234.435
(2.251.957)
(2.251.957)

(90.720)
(2.251.957)
4.139.631

2.726.154
(12.792)
(44.146)
4.218.129

2.726.154
(103.512)
(2.296.103)
8.357.760

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye

60.000.000

-

-

11.622.034

-

(30.032.454)

(9.340.737)

32.248.843

73.422

32.322.265

Net Dönem karının geçmiş yıllara transferi
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi
Net dönem karı
31 Mart 2013 itibarıyla bakiye

60.000.000

-

-

13.667.017
25.289.051

-

(9.340.737)
(39.373.191)

9.340.737
2.591.086
2.591.086

13.667.017
2.591.086
48.506.946

41.715
632
115.769

13.708.732
2.591.718
48.622.715

Dipnot
Referansları

16

İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları

Dipnot
Referansları

Vergi öncesi dönem karı / (zararı)
Düzeltmeler
- Amortisman ve itfa payları
- Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar
- Cari dönem şüpheli alacak karşılığı
- İzin Karşılıklarındaki artış
- Reeskont Giderleri
- Ödenen dava karşılıkları
- Kredilerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kur farkı geliri

(Bağımsız
denetimden
geçmemiş)
Cari Dönem
1 Ocak31 Mart
2013

(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
Önceki Dönem
1 Ocak31 Mart
2012

2.186.967

(2.771.418)

644.853
15.077
(43.277)
883
6.801
(24.500)
(13.665)
2.773.139

535.898
67.246
8.121
95.787
90.786
(19.500)
(63.251)
(2.056.331)

(790.479)
(319.721)
2.221.809
(1.479.568)
(22.135)
2.383.045

7.660.344
(715.532)
1.956.522
(234.195)

(171.446)
-

(705.511)
24.564
(87.472)

(171.446)

(768.419)

5.101
368.330
(190.671)

(5.357.346)
(745.906)
39.534

182.760

(6.063.718)

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)

2.394.359

(281.543)

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

3.390.409

555.577

5.784.768

274.034

10 , 11
14
7
14
12

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (azalış) /artış
Stoklardaki değişim
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
İşletme sermayesinde diğer değişimler
Kıdem tazminatı ödemeleri
Ödenen faizler

9

14

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Maddi duran varlık alımı için yapılan ödemeler
Maddi duran varlık satışı gelirleri
Maddi olmayan duran varlık alımı için yapılan ödemeler
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen /
(kullanılan) net nakit

10

Finansman faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Finansal varlıklardaki değişim
Kısa vadeli finansal borçlardaki değişim
Uzun vadeli finansal borçlardaki değişim
Finansman faaliyetlerinden elde edilen /
(kullanılan) net nakit

4

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

3

İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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(60.213)
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Altınyağ Kombinaları A.Ş. (“Şirket”) 1962’ de Anonim Şirket olarak İzmir’de kurulmuştur. Altınyağ
Kombinaları A.Ş.’nin hisselerinin %64,43’lük bölümü Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem görmektedir.
Şirketin kayıtlı adresi: “10035 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli – İzmir”dir.
Şirketin ana faaliyet konusu; bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali,
bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı, hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme
yardımcı malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımıdır.
Bağlı ortaklıklar
Şirket’in bağlı ortaklıklarının detayları aşağıdaki gibidir:
İşlem gördüğü
borsalar
Gürtaş Tarım Enerji
Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Altınyağ Biodizel Petrol
Ürünleri Enerji Üretim
A.Ş

Faaliyet türü

Yok

Tarım

Yok

Enerji

Esas faaliyet konusu
Yem üretimi ve satışı, zeytinyağı
ve bitkisel işlenmesi, dolum ve
satışı
Biyodizel yakıt üretimi ve satışı

Şirket’in bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1983 yılında
kurulmuştur. Sermayesi 15.000.000 TL olup, ödenmiş sermayesi 15.000.000 TL’dir. (31 Mart 2013:
Sermaye 6.000.000 TL, ödenmiş sermaye 5.971.427 TL)
Altınyağ Kombinaları A.Ş. 26 Eylül 2011 tarihinde imzalanan hisse alım satım sözleşmesi ile Gürtaş
Tarım Ürünleri Ticari ve San. A.Ş.’nin %77,56’sını (Ödenmiş sermayenin %80,68’i) satın almıştır.
Şirket’in diğer bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş ise 6 Mart 2013
yılında kurulmuş olup, kuruluş sermayesi 100.000 TL’dir.

Konsolide finansal tabloların onaylanması:
Şirket finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 15 Mayıs 2013 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. İlişikteki finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in genel
kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir.
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
a) Konsolide finansal tabloların hazırlanış esasları
Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal
raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir.
Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler
finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından
kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye
kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/UFRS”) esas
alınacaktır.
İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile
uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
Konsolide finansal tabloların hazırlanış tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan
edilmediğinden, finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren
duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve
raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. Finansal
tablolar ve dipnotlar, SPK’nın 2008/16, 2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2010/4 sayılı haftalık
bültenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan
bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 2499 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 1.
maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar,
bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu nedenle, söz konusu
durum, raporlama tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda açıklanan ‘Finansal Tabloların
Hazırlanma İlkeleri’nde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Finansal tablolar, bazı duran duran varlıkların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına
göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe
uygun değeri esas alınmaktadır.
b) Kullanılan para birimi
Grup'un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup'un içinde bulunduğu ve operasyonlarını sürdürdüğü
ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür (“fonksiyonel para birimi”). Konsolide
finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.
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1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
c) Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal
tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK
tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı
(“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
d) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar
yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:
 Grup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosunda 669.794 TL tutarındaki
“Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar”ı uzun vadeli yükümlülükler altında
sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar”
içindeki 87.121 TL tutarında “Kullanılmayan izin karşılığı”nı kısa vadeli yükümlülükler altında
göstermeye karar vermiştir. Sınıflama iki dönem arasındaki finansal tablolarda daha uygun bir
karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. Bu sınıflama sonucunda 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosunda “Kısa vadeli yükümlülükler” toplamı 87.121 TL tutarında artmış ve
“Uzun vadeli yükümlülükler” aynı tutarda azalmıştır. Bu sınıflamanın kapsamlı gelir tablosuna
etkisi bulunmamaktadır.
 Grup yönetimi 31 Mart 2012 tarihli konsolide kapsamlı gelir tablosunda, toplam 163.226 TL

tutarındaki karşılık giderlerini “Diğer faaliyet giderleri” altında göstermiştir. Cari yılda, grup
yönetimi karşılık giderlerinin “Genel yönetim giderleri” altında gösterilmesine karar vermiştir.
Sınıflama iki dönem arasındaki finansal tablolarda daha uygun bir karşılaştırma imkanı
sağlamaktadır. Bu sınıflama sonucunda 31 Mart 2012 tarihli konsolide gelir tablosunda “Diğer
faaliyet giderleri” 163.226 TL tutarında azalmış ve “Genel yönetim giderleri” aynı tutarda
artmıştır. Bu sınıflamanın dönem net zararına etkisi bulunmamaktadır.
 Grup yönetimi 31 Mart 2012 tarihli konsolide kapsamlı gelir tablosunda, toplam 44.216 TL
tutarındaki konusu kalmayan karşılıkları “Diğer faaliyet gelirleri” altında göstermiştir. Cari
yılda, grup yönetimi konusu kalmayan karşılıkları “Genel yönetim giderleri” altında göstermeye
karar vermiştir. Sınıflama iki dönem arasındaki finansal tablolarda daha uygun bir karşılaştırma
imkanı sağlamaktadır. Bu sınıflamanın dönem net zararına etkisi bulunmamaktadır.

8

ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
e) Konsolidasyona ilişkin esaslar
Konsolide finansal tablolar ana ortaklık olan Altınyağ Kombinaları A.Ş. tarafından kontrol edilen bağlı
ortaklıkların hesaplarını içermektedir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek
amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların açıklandığı
tarih itibarıyla ve yeknesak muhasebe politikaları esas alınarak SPK Finansal Raporlama Standartları’na
uygun olarak hazırlanmış ve konsolidasyona dahil edilmiştir.
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklık doğrudan Şirket tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol gücü, Şirket’in doğrudan
veya dolaylı olarak bağlı ortaklığın finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar elde
etmesini ifade eder. Bu kontrol gücünün kaynağı, Grup’un doğrudan ya da dolaylı yoldan sahip olduğu
hisse senetleri yoluyla Şirket’te %50’nin üstünde oy hakkına sahip olmasıdır. Bağlı ortaklık, kontrolün
Grup’a transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün ortadan kalktığı tarihten
itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır. Buna istinaden, bağlı ortaklık, tam
konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in sahip olduğu bağlı ortaklığın kayıtlı
değerleri ile sermayesi karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket’in, bağlı ortaklığı ile arasındaki grup içi
işlemleri ve bakiyeleri konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak silinmiştir. Grup’un sahip olduğu
hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili konsolide özkaynaklar ve
kapsamlı gelir tablosu hesaplarında netleştirilmiştir.
Şirket'in bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklık
Gürtaş Tarım Enerji
Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Altınyağ Biodizel Petrol
Ürünleri Enerji Üretim A.Ş

Kuruluş ve
faaliyet yeri

Sermayedeki
pay oranı (%)

Oy kullanma
hakkı oranı (%)

Türkiye

99,54

99,54

Yağ üretimi
ve satışı

Türkiye

100

100

Biyodizel
yakıt üretimi
ve satışı

Ana faaliyeti

Kontrol gücü olmayan payların bağlı ortaklığın özkaynağındaki payını aşan ana ortaklık dışı paylara ait
zararlar, Grup’un paylarına dağıtılır.
Bağlı Ortaklık’ın net varlıkları ve dönem sonuçlarındaki kontrol gücü olmayan paya sahip hissedarların
payları konsolide bilanço ve kapsamlı gelir tablosunda “kontrol gücü olmayan paylar” olarak
gösterilmektedir.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, cari dönem içerisinde muhasebe
politikalarında bir değişiklik yapmamıştır.
2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir.
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”)
2.4.1 Finansal tablolarda raporlanan tutarları etkileyen UFRS’lerde yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
2.4.2 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
UMS 1 (Değişiklikler)
UMS 1 (Değişiklikler)
UFRS 10
UFRS 11
UFRS 12
UFRS 13
UFRS 7 (Değişiklikler)
UFRS 10, UFRS 11
ve UFRS 12 (Değişiklikler)
UMS 19 (2011)
UMS 27 (2011)
UMS 28 (2011)
UFRSlere Yapılan Değişiklikler
UFRYK 20

Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
Karşılaştırmalı Bilgi Sunumuna İlişkin Yükümlülüklerin
Netleştirilmesi
Konsolide Finansal Tablolar
Müşterek Anlaşmalar
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
Sunum – Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Kuralları
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bireysel Finansal Tablolar
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
UMS 1’e Yapılan Değişiklikler Dışındaki Yıllık İyileştirmeler
2009/2011 Dönemi
Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat
(Dekapaj) Maliyetleri
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2.4.2 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
UMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
UMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu
tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler, kapsamlı gelir
tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. UMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca ‘kapsamlı
gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya
zarar tablosu” olarak değiştirilmiştir. UMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosunun tek bir tabloda ya da birbirini izleyen iki ayrı tabloda sunumuna izin veren
açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak UMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir
kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b)
bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer
kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz konusu değişiklikler,
diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile ilgili
açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye dönük olarak uygulanabilir. Yukarıda bahsi geçen
sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, UMS 1’deki değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer
kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
UMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu
(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan
UMS 1’deki değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir.
UMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye
dönük olarak finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki
dönemin başı için de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir.
UMS 1’deki değişiklikler uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden
düzenlemenin ya da yeniden sınıflandırma işleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluşturan bilgiler
üzerinde önemli etkisinin olması durumunda üçüncü finansal durum tablosu sunması gerekir ve ilgili
dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir.
Konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiş
standartlar
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak
UFRS 10, UFRS 11, UFRS 12, UMS 27 (2011) ve UMS 28 (2011) olmak üzere beş standart
yayınlanmıştır.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
2.4.2 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
UFRS 10, UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının konsolide finansal tablolar ile
ilgili kısmının yerine getirilmiştir. UFRS 10’un yayımlanmasıyla SIC-12 Konsolidasyon – Özel Amaçlı
İşletmeler yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir esas vardır,
kontrol. Ayrıca UFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım
yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı
değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin
miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip
olması. Farklı örnekleri içerek şekilde UFRS 10’nun ekinde uygulama rehberi de bulunmaktadır.
UFRS 11, UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilmiştir. UFRS 11, iki veya daha
fazla tarafın müşterek kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini
açıklamaktadır. UFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler -Ortak
Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 11
kapsamında müşterek anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine
bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın UMS 31 kapsamında
üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol
edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler. Buna ek olarak, UFRS 11 kapsamındaki iş
ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekirken, UMS 31 kapsamındaki
birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle
muhasebeleştirilebilmektedir.
UFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri
ve/veya konsolide edilmeyen yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. UFRS 12’ye göre
verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok daha kapsamlıdır.
UFRS 10, 11 ve 12’de yapılan değişiklikler, bu standartların ilk kez uygulanması sırasında bazı geçiş
kurallarına açıklama getirmek amacıyla Haziran 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
Bu beş standardın uygulanmasının finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
2.4.2 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
UFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber
niteliğinde tek bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun
değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek
açıklama gerekliliklerini belirtir. UFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve UFRS’de diğer
standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan
kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, UFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili
açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda UFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için
istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, UFRS
13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.
Bu yeni standardın uygulanmasının finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
UFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili
Açıklamalar
UFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya da
benzer bir sözleşme kapsamındaki finansal araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere
ilişkin bilgileri (örneğin; teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini
değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan
varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını
gerektirmekte ve böylece UMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan
kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler,
bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam
değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak
muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, UMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan
plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine
tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirin oranı sonucu hesaplanan ‘net
bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. UMS 19’a yapılan değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
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DİPNOT 2 -

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) (Devamı)
2.4.2 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi


UMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar;



UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum; ve



UMS 34 (Değişiklikler) Ara Dönem Finansal Raporlama

UMS 16 (Değişiklikler)
UMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının UMS 16 uyarınca
maddi duran varlık tanımını karşılamaları durumunda maddi duran varlık olarak sınıflandırılması
gerektiği konusuna açıklık getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar stok olarak sınıflandırılmalıdır. Şirket
yönetimi UMS 16’daki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
UMS 32 (Değişiklikler)
UMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri
maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin UMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi
gerektiğini belirtir. UMS 32’deki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli
bir etkisi olmamıştır.
UMS 34 (Değişiklikler)
UMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin,
ancak bu toplam varlık veya yükümlülük tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin
karar almaya yetkili merciiye düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal tablolara göre bu
tutarlarda önemli bir değişiklik olması durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir. UMS
34’teki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri’nde yer
alan açıklamalar maden üretimi sırasında oluşan yerüstü maden faaliyetleri ile ilgili atık temizleme
maliyetleri (üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri) için geçerlidir. İlgili yorum uyarınca
madene erişimi sağlayan bu atık temizleme faaliyetine (dekapaj) ilişkin maliyetler belirli kurallara
uyulması şartıyla duran varlık olarak (dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlık) muhasebeleştirilir. Devam
eden olağan işletme dekapaj faaliyetleri ile ilişkili maliyetler ise UMS 2 Stoklar standardı uyarınca
muhasebeleştirilir. Dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlıklar mevcut bir varlığın iyileştirilmesi ya da ilavesi
olarak muhasebeleştirilir ve mevcut varlığın oluşturduğu kısmın özelliklerine bağlı olarak maddi duran
ya da maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır. UFRYK 20 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih
sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. UFRYK 20’yi ilk defa uygulayan işletmeler
için özel geçiş hükümleri bulunmaktadır. Ancak, sunulan en erken dönemde ya da bu tarih sonrasında
oluşan üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri için UFRYK 20’de belirtilen açıklamalar
uygulanmalıdır. Bu tür faaliyetler gerçekleştirilmediğinden Şirket yönetimi UFRYK 20’nin Şirket’in
finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.
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DİPNOT 2 -

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) (devamı)
2.4.3 Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
UFRS 9
Finansal Araçlar 2
UFRS 9 ve UFRS 7 (Değişiklikler) UFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 2
UMS 32 (Değişiklikler)
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi 1
1
2

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.

UFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan UFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
UFRS 9’un getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:


UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı kapsamında kayıtlara
alınan tüm varlıkların, ilk muhasebeleştirmeden sonra, itfa edilmiş maliyet veya gerçeğe uygun
değeri üzerinden ölçülmesini gerektirir. Belirli bir biçimde, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının
tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulan ve belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol
açan borçlanma araçları yatırımları genellikle sonraki dönemlerde itfa edilmiş maliyet üzerinden
ölçülürler. Buna ek olarak, UFRS 9 standardı uyarınca işletmeler diğer kapsamlı gelir içindeki
(alım satım amaçlı olmayan) özkaynak yatırımlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan
meydana gelen değişimlerin yalnızca kar veya zarar içinde muhasebeleştirilen temettü geliri ile
birlikte diğer kapsamlı gelir içinde gösterilmesine yönelik sonradan değiştirilmesine izin
verilmeyen bir seçim yapılabilir.



UFRS 9’un finansal borçların sınıflandırılması ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal
borcun (gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanmış borçlar) kredi
riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim tutarının muhasebeleştirilmesi
ile ilgilidir. UFRS 9 uyarınca, finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve söz
konusu borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim tutarı,
tanımlanan borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin muhasebeleştirme yönteminin,
kâr veya zararda yanlış muhasebe eşleşmesi yaratmadıkça ya da artırmadıkça, diğer kapsamlı
gelirde sunulur. Finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliklerin kredi
riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen tutarı, sonradan kar veya zarara
sınıflandırılmaz. Halbuki UMS 39 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
olarak sınıflandırılan borçlara ilişkin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen tüm değişim tutarı
kar veya zararda sunulmaktaydı.
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DİPNOT 2 -

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) (Devamı)
2.4.4 Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Grup yönetimi UFRS 9 uygulamasının ileride Grup’un finansal varlık ve yükümlülükleri üzerinde
önemli derecede etkisi olacağını tahmin etmektedir. Ancak, detaylı incelemeler tamamlanıncaya kadar,
söz konusu etkiyi, makul düzeyde, tahmin etmek mümkün değildir.
UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
UMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.5.1 Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Grup’un başlıca gelirleri ham ve rafine ayçiçek, mısırözü, kanola yağı, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı
hayvan yemi satışlarından fason hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.
Malların satışı:
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
 Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
 Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde

etkin bir kontrolünün olmaması,

 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

Faiz geliri:
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin
güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara
bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.5.2 Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir
kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda
alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, borçlanma aracının itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve
diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek
gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine
göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup
bulunmadığına
dair
değerlendirmeye
tabi
tutulur.
Finansal
varlığın
ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.5.2 Finansal Araçlar (Devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (Devamı)
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararın muhasebeleştirilmesi sonrası meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte
yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa
edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden
arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini
nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
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2.5.3 Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken
genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan
yönteme göre ve çoğunlukla ilk-giren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer,
olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı
gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce
stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya
değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda,
ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile
sınırlıdır.
2.5.4 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa
koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. . Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde gelir
tablosuna dahil edilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte
herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar,
oluştukları dönemde gelir tablosuna dahil edilir
Şirket’in kendi kullanımında bulunan gayrimenkuller ise maddi duran varlıklar içerisinde gösterilmiştir.
2.5.5 Maddi Duran Varlıklar
Üretim ya da mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amaçlar için kullanımda tutulan arazi ve
binalar, ve makine ve ekipmanlar yeniden değerlenmiş tutarlarıyla ifade edilir. Yeniden değerlenmiş
tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki dönemlerde oluşan
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü düşülerek tespit edilir. Yeniden değerlemeler bilanço
tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek şekilde
düzenli aralıklarla yapılır.
Söz konusu arazi ve binaların, ve makine ve ekipmanların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış,
özkaynaktaki yeniden değerleme fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı,
maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olması
durumunda öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde gelir tablosuna kaydedilir. Bahse konu
arazi ve binaların, ve makine ve ekipmanların yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki
azalış, söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda
bulunan bakiyesini aşması durumunda gelir tablosuna kaydedilir.
Yeniden değerlenen binaların amortismanı gelir tablosunda yer alır. Yeniden değerlenen gayrimenkul
satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan
dağıtılmamış karlara transfer edilir. Varlık bilanço dışı bırakılmadıkça, yeniden değerleme fonundan
dağıtılmamış karlara transfer yapılmaz.
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2.5.5 Maddi Duran Varlıklar (devamı)
Kiralama veya idari amaçlı ya da hali hazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu tür
varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Taşıtlar ve demirbaşlar maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların, maliyet veya değerlenmiş tutarları,
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin
olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir
tablosuna dahil edilir.
2.5.6 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden
birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu
varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir.
Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini
tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
(5-10 yıl) itfa edilir.
Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte
ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı
bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından
kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter
değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına
alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
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2.5.7 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer
düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır.
Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer
veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı
tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye
haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
2.5.8 Borçlanma Maliyetleri ve Alınan Krediler
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz
konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma
maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil
edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
2.5.9 Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Grup’un mali durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli para
birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Grup’un finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan
kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki
kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
- Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para
birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür
varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
- Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin
muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
- Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen
ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan
yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.
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2.5.10 Hisse Başına Kazanç- Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse
sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
2.5.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
2.5.12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Koşullu Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde
tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini
nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit
akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir
2.5.13 İlişkili Taraflar
Şirket’in ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı
tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları
kapsamaktadır. Ekteki finansal tablolarda Şirket’in hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan
şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar
olarak tanımlanmıştır.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
2.5.14 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına
izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir
işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
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Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
i. Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, konsolide kapsamlı gelir
tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla
yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
ii. Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme
ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından
(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık
ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini
geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları
dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.14 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

iii. Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da
işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde,
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık,
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
2.5.15 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilmektedir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
2.5.16 Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un satış faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan
daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
2.5.17 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü
kararının alındığı dönemde geçmiş yıl zararlarından indirilerek kaydedilir.
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DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Şirket’in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar
2.5. notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan (aşağıda ele alınan tahminler dışındaki) aşağıdaki
yorumları yapmıştır.
Ertelenmiş vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Grup’un gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali
zararları ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamaman geri kazanilabilir tutarı mevcut koşullar altında
tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan
zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve
gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen
veriler ışığında, Grup’un gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmiş vergi varlıklarının
tamamını karşılamaya yetmiyorsa, ertelenmiş vergi varlığının tamamı ve bir kısmına karşılık ayrılır.
Grup yönetimi 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi varlığına herhangi bir karşılık ayırmama
kararı almıştır.
Şüpheli ticari alacak karşılığı
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Grup yönetiminin ticari alacaklar
tutarının hacmi, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine
dayanmaktadır.
Varlıkların faydalı ömürleri
Grup’un varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Grup yönetimi tarafından
belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. Grup, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini
faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket’in benzer varlıklarla ilgili
deneyimlerine dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Grup ayrıca piyasadaki değişimler veya
gelişmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunu da
dikkate alınır.
DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
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31 Mart
2013

31 Aralık
2012

6.995
5.777.773
2.961.481
2.816.292

4.725
3.385.684
598.950
2.786.734

5.784.768

3.390.409
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DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (devamı)
Grup’un 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatlarının detayları aşağıdaki
gibidir:

Orijinal
Para birimi
TL

Orijinal
Para birimi
TL

Faiz oranı %
6,90

Faiz oranı %
6,93-6,18

Vade
Nisan 2013

31 Mart
2013
2.816.292

Vade
Şubat 2013

31 Aralık
2012
2.786.734

DİPNOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR
Grup’un 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla 9,869 TL tutarındaki kısa vadeli finansal varlığı %100 korumalı
altın fonundan oluşmakta olup söz konusu tutarın tamamı bloke durumdadır (31 Aralık 2012: 14,970
TL).
DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR
Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Para birimi
TL
EUR
USD

Para birimi
TL
USD
EUR

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
% 10,25
% 7,80
% 3,60

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
% 18,01
%5,99
% 9,69

31 Mart 2013
Kısa vadeli
Uzun vadeli
2.019.940
210.371
1.504.114
3.734.425

793.535
391.705
1.185.240

31 Aralık 2012
Kısa vadeli
Uzun vadeli
1.421.846
1.716.185
241.729
3.379.760

968.639
407.272
1.375.911

Grup’un banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:

1yıl içerisinde ödenecek
1 - 2 yıl içerisinde ödenecek
2 - 3 yıl içerisinde ödenecek

31 Mart
2013

31 Aralık
2012

3.734.425
730.527
454.713
4.919.665

3.379.760
645.384
730.527
4.755.671

Grup’un finansal borçlarına ilişkin verilmiş teminatlarının detaylarını Dipnot 13’te görülebilir.
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DİPNOT 6 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Grup’un 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla 16.448 TL tutarında kredi kartı borcu bulunmaktadır (31 Aralık
2012: 5.769 TL) .
DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Ticari alacaklar:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

31 Mart
2013

31 Aralık
2012

2.657.383
3.574.682
(3.499.196)
2.732.869

1.544.844
41.000
3.617.959
(3.542.473)
1.661.330

Ticari alacakların ortalama tahsilat süresi yaklaşık 45 gündür (31 Aralık 2012 itibarıyla: 45 gün).
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DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Şüpheli ticari alacak karşılığı hareketleri
Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Tahsilatlar
Kapanış bakiyesi

1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

(3.542.473)
43.277
(3.499.196)

(2.834.884)
(193)
8.314
(2.826.763)

Grup, alacaklarının tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (şüphe) oluşması durumunda dava açılıp
açılmadığına bakılmaksızın bu alacaklar için karşılık ayırmaktadır.
Grup’un ticari alacaklar için almış olduğu 300.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2012:
300.000 TL).
b) Ticari borçlar:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Mart
2013

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 26)

688.751
99.276
2.245.827
3.033.854

31 Aralık
2012
789.815
4.889
794.704

Ticari borçların ortalama ödeme süresi yaklaşık 45 gündür (31 Aralık 2012 itibarıyla: 45 gün).
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DİPNOT 8 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Diğer Alacaklar:

Kısa vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Vergi dairesinden alacaklar
Vergi dairesinden olan ihtilaflı alacaklar (*)
Vergi dairesinden olan ihtilaflı alacaklar karşılık gideri
Diğer çeşitli alacaklar

31 Mart
2013

31 Aralık
2012

115.882
71.853
124.668
(124.668)
187.735

208.102
9.863
124.668
(124.668)
515
218.480

(*) Grup’un önceki dönemlerde mahsup işlemine konu etmiş olduğu ancak Vergi Dairesi tarafından
mahsubu kabul edilmemiş KDV alacaklarından oluşmakta olup, söz konusu durum davaya konu
edilmiştir. Dava Grup lehine sonuçlanmakla beraber Vergi Dairesi tarafından temyiz edilmiştir. Grup
Yönetimi temyiz talebinin Grup aleyhine sonuçlanacağını öngörmekte olduğundan finansal tablolarda
bu tutar için karşılık ayırmıştır.
b) Diğer kısa vadeli borçlar:

31 Mart
2013

Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 26)
Personele borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Alınan sipariş avansları
Gider tahakkukları
Kamu otoritelerine diğer borçlar
Diğer çeşitli borçlar (**)

1.434.294
253.554
109.123
57.056
43.409
20.387
3.676.543
5.594.366

31 Aralık
2012
2.291.812
296.666
38.609
54.441
112.875
18.730
3.811.254
6.624.387

(**) 3.676.543 TL’lik borcun 3.513.578 TL’lik kısmı hisse devir sözlesmesi sonrasında eski ortaklara
veya onların kontrolünde olan şirketlere olan diğer borçlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 3.811.245
TL).
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DİPNOT 8 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
c) Diğer uzun vadeli borçlar:
31 Mart
2013

Uzun vadeli diğer borçlar
Kamuya olan vadesi geçmiş ertelenmiş veya
taksitlendirilmiş yükümlülükler

-

31 Aralık
2012

10.540
10.540

DİPNOT 9 - STOKLAR

İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Ticari mallar
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

31 Mart
2013

31 Aralık
2012

2.723.602
931.393
20.787
8.947
(96.019)
3.588.710

2.420.147
913.586
21.864
9.411
(96.019)
3.268.989

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla stoklar üzerinde 30.650.000 TL sigorta teminatı bulunmaktadır. (31
Aralık 2012: 30.650.000 TL)
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DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

Arazi ve
arsalar
Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Yeniden değerleme fonu
Alımlar
31 Mart 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

14.759.949
4.593.050
19.352.999

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Mart 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

-

31 Mart 2013 itibarıyla net defter değeri

19.352.999

Yer altı ve
yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis makine ve
cihazlar

Taşıtlar

164.681
164.681

17.413.836
12.157.391
29.571.227

27.285.686
147.652
27.433.338

1.261.045
1.261.045

(84.134)
(995)
(85.129)

(7.337.345)
(144.565)
(7.481.910)

(18.301.563)
(406.458)
(18.708.021)

(722.357)
(55.609)
(777.966)

79.552

22.089.317

8.725.317

483.079

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

1.661.662
23.794
1.685.456

-

-

62.546.859
16.750.441
171.446
79.468.746

(1.355.244)
(26.037)
(1.381.281)

-

-

(27.800.643)
(633.664)
(28.434.307)

-

-

51.034.439

304.175

Cari dönem amortisman ve itfa giderlerinin 471.524 TL’si “satılan malın maliyetine”, (2012: 411.463 TL); 160.070 TL’si “genel yönetim giderleri”ne (2012: 84.054 TL) ve
13.259 TL’si “pazarlama ve dağıtım giderleri”ne dahil edilmiştir (2012: 13.513 TL).
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DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Arazi ve
arsalar
Maliyet Değeri
1 Ocak 2012 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transfer
31 Mart 2012 itibarıyla kapanış bakiyesi

10.204.499
10.204.499

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2012 itibarıyla açılış bakiyesi
Yeniden değerleme fonu
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Mart 2012 itibarıyla kapanış bakiyesi

-

31 Mart 2012 itibarıyla net defter değeri

10.204.499

Yer altı ve
yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis makine ve
cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

164.681
164.681

16.420.609
39.756
16.460.365

30.184.243
197.571
174.409
30.556.223

1.346.563
28.000
(36.514)
1.338.049

1.568.181
80.452
1.648.633

942.353
942.353

(80.363)
(943)
(81.306)

(6.832.969)
(19.167)
(124.691)
(6.976.827)

(16.892.017)
(129.932)
(322.361)
(17.344.310)

(513.424)
(14.074)
(46.088)
11.950
(561.636)

(1.259.112)
(10.393)
(11.051)
(1.280.556)

(537.665)
(11.910)
(549.575)

83.375

9.483.538

13.211.913

776.413
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368.077

392.778

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

100.574
399.488
(214.165)
285.897

50.562.523
705.511
(36.514)
61.600.700

285.897

(26.115.550)
(173.566)
(517.044)
11.950
(26.794.210)
34.806.490
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DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Grup’un arsa ve binaları bağımsız ekspertizler tarafından en son 29 Mart 2013 tarihinde yeniden
değerlenmiştir. Değerlemeler güncel piyasa koşulları dikkate alınarak yapılmıştır. Ertelenmiş vergi ile
netleştirilmiş yeniden değerleme fonu, kapsamlı gelir tablosunda gösterilmektedir.
Grup’un sahip olduğu binaların tarihi maliyet esasına göre değerlenmiş olması durumundaki net defter
değerlerine aşağıda yer verilmiştir:
31 Mart
2013
41.703.099
24.185.001
17.518.098

Maliyet
Birikmiş amortisman
Net defter değeri

31 Aralık
2012
41.466.726
23.503.898
17.962.828

DİPNOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak- 31 Mart 2013 ve 2012 hesap dönemlerindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:

2013

2012

Maliyet Değeri
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
31 Mart itibarıyla kapanış bakiyesi

254.619
254.619

937.883
87.472
1.025.355

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Mart itibarıyla kapanış bakiyesi

(136.929)
(11.189)
(148.118)

(473.370)
(18.854)
(492.224)

31 Mart itibarıyla net defter değeri

106.501

533.131
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Kısa vadeli borç karşılıkları:
31 Aralık
2012

31 Mart
2013

Kısa vadeli karşılıklar
Dava karşılıkları

493.500
493.500

518.000
518.000

Dava karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak itibarıyla
Karşılıklara ilişkin ödemeler
31 Mart itibarıyla kapanış bakiyesi

2013

2012

518.000
(24.500)
493.500

196.000
(19.500)
176.500

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılan davaların toplam tutarı 598.500 TL (31 Aralık 2012:
623.000 TL) olup, Grup tarafından bu tutarın 493.500 TL’lik kısmı için karşılık ayrılmıştır. Grup
aleyhine açılan bu davalara ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2013 itibarıyla devam eden davalar:
Mahkeme

Davacı

Karşıyaka 2. İş
Mahkemesi
Karşıyaka Asliye
Ticaret Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 1. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi

Sosyal Güvenlik
Kurumu
Ayhan Sezer Yağ ve
Gıda End. Tic. Ltd. Şti

Dosya
Numarası
2005/1752
2009/189

Şaban Bodur

2011/477

Rasim Sabri Kılınç

2011/578

Şaban Bodur

2012/317

İhsan Ekinci

2012/293

Gökhan Tekeli

2012/725

Mehmet Naim Çillidağ

2012/557

Nazif Emre Köksal

2012/166
2012/122

Saide Mustafa
Dilek Aydın

2012/204

Ahmet Alarçin

2012/907
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Dava
Konusu

Tutar

Tazminat Talebi

34.000

Alacak Davası

105.000

Tazminat Talebi

500

Alacak Davası

14.000

Tazminat Talebi

250.000

Tazminat Talebi

12.000

Tazminat Talebi

56.500

Tazminat Talebi

27.500

Tazminat Talebi

37.000

Tazminat Talebi

18.000

Tazminat Talebi

8.000

Tazminat Talebi

36.000
598.500
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
31 Aralık 2012 itibarıyla devam eden davalar:

Mahkeme

Davacı

Karşıyaka 2. İş
Mahkemesi
Karşıyaka Asliye
Ticaret Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 1. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi
Karşıyaka 3. İş
Mahkemesi

Sosyal Güvenlik
Kurumu
Ayhan Sezer Yağ ve
Gıda End. Tic. Ltd. Şti

Dosya

Dava

Numarası

Konusu

2005/1752
2009/189

Şaban Bodur

2011/477

Rasim Sabri Kılınç

2011/578

Şaban Bodur

2012/317

İhsan Ekinci

2012/293

Gökhan Tekeli

2012/725

Mehmet Naim Çillidağ

2012/557

Nazif Emre Köksal

2012/166
2012/122

Saide Mustafa
Dilek Aydın

2012/204

Ahmet Alarçin

2012/907
2011/360

Ferruh Karaca

Tazminat Talebi
Alacak Davası
Tazminat Talebi
Alacak Davası

Tutar

34.000
105.000
500
14.000

Tazminat Talebi

250.000

Tazminat Talebi

12.000

Tazminat Talebi

56.500

Tazminat Talebi

27.500

Tazminat Talebi

37.000

Tazminat Talebi

18.000

Tazminat Talebi

8.000

Tazminat Talebi

36.000

Alacak Davası

24.500
623.000

DİPNOT 13 – TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR
Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”)
31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek pozisyonu aşağıdaki
gibidir;
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DİPNOT 13 – TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR (devamı)
Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) (devamı)
Grup tarafından verilen TRİ’ler

31 Mart 2013
A. Kendi Tüzel Kişilği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek

423.312

31 Aralık 2012

393.069
-

12.000.000

12.000.000

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı

-

-

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı

-

-

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı

-

-

-

-

-

-

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Gimeyen Diğer
Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Gimeyen 3. kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
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DİPNOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar

Kullanılmayan izin karşılığı

31 Mart
2013

31 Aralık
2012

88.004
88.004

87.121
87.121

Kıdem tazminatı karşılığı
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem
tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs
2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla
3.129,25 TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19, Grup'un
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,00 enflasyon
ve %7,38 faiz oranı ile iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 2,27 olarak elde edilen reel iskonto
oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (2012: %4,66).
İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının
tahmini oranları da %96,4 (2012: %96,2) olarak dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir
revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren geçerli olan 3.129,25 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.
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DİPNOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

2013
1 Ocak itibarıyla karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Ödenen kıdem tazminatları
Aktüeryal kayıp
31 Mart itibarıyla karşılık

582.673
12.681
(22.135)
2.396
575.615

2012
805.280
67.246
872.526

DİPNOT 15 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Mart
2013

Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Gelecek aylara ait giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Peşin ödenen vergi ve fonlar
İş avansları
Gelir tahakkukları

31 Aralık
2012

441.498
117.519
98.183
12.271
3.247
14.159

602.288
127.958
153.493
6.482
3.694
-

686.877

893.915

DİPNOT 16 – ÖZKAYNAKLAR

Özkaynak kalemleri
Sermaye
Değer Artış Fonları
Geçmiş yıl zararları
Dönem karı /(zararı)
Kontrol gücü olmayan paylar
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31 Mart
2013

31 Aralık
2012

60.000.000
25.289.051
(39.373.191)
2.591.086
115.769
48.622.715

60.000.000
11.622.034
(30.032.454)
(9.340.737)
73.422
32.322.265
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DİPNOT 16 – ÖZKAYNAKLAR (devamı)
a) Ödenmiş sermaye:
Grup’un 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Artı Yatırım Holding A.Ş.
Enver Çevik
Masum Çevik
Diğer
Halka açık kısım (*)

%
23%
37%
7%
1%
32%
100

31 Mart
2013
14.000.000
22.017.479
3.974.843
872.592
19.135.086
60.000.000

%
23%
37%
7%
1%
32%
100

31 Aralık
2012
12.438.729
4.058.423
3.974.844
39.528.004
60.000.000

(*) Şirketin halka açık olan kısmı, Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir.
Grup’un sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerli 6.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Mevcut
hisselerin 2.134.458.698 Adedi (A) Grubu, 3.865.541.302 adedi (B) grubu hisselerden oluşmaktadır. A
Grubu Hisselerin % 95,91’i, Artı Yatırım Holding A.Ş’nin de kontrol gücü Çevik Ailesinde olduğu için,
Çevik Ailesi üyelerine aittir. (31 Aralık 2011: Şirket’in sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerli
2.739.480.000 adet paya bölünmüştür. (A) Grubu Hisselerin % 95,91’i Çevik Ailesi üyelerine aittir.)
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Şirketin İmtiyazlı A Grubu Hisse Senetlerine tanınan imtiyazlar Şirket Ana
Sözleşmesine göre aşağıda belirtilmiştir.
Madde 9
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az
3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu
üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından
seçilmesi zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk
Genel Kurul’da (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul’ca
seçimin onayı halinde, yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Madde 21
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, (A)
Grubu herbir hisse senedi için 10 (on) oy hakkı, (B) Grubu herbir hisse senedi için 1 (bir) oy hakkı vardır.
Madde 28
Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın % 10’ u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları
oranında dağıtılır.
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DİPNOT 16 – ÖZKAYNAKLAR (devamı)
b) Değer artış fonları
Şirket’in 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla maddi duran varlık değerlemeleri nedeniyle 25.289.051 TL
tutarında değer artış fonu bulunmaktadır. (31 Aralık 2012: 11.622.034 TL) Bahsi geçen tutar Altınyağ
Kombinaları A.Ş.’nin 2012 ve 2013 yıllarında yaptırdığı maddi duran varlık değerlemelerinden
oluşmakta olup (Not 10), detayı aşağıdaki gibidir:

31 Mart
2013
11.622.034

Dönem başındaki bakiye
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden
kaynaklanan artış
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu bakiyesi

16.750.441
(3.083.424)
25.289.051

c) Geçmiş yıl zararları

Geçmiş yıl zararları

31 Mart
2013

31 Aralık
2012

(39.373.191)
(39.373.191)

(30.032.454)
(30.032.454)

1 Ocak 31 Mart
2013

1 Ocak 31 Mart
2012

73.422
632
41.715
115.769

1.548.913
(44.146)
(12.792)
2.726.154
4.218.129

c) Kontrol gücü olmayan paylar

Açılış bakiyesi
Kontrol gücü olmayan paylar karı / (zararı)
Değer fonundaki değişim nedeni ile değişim
Gürtaş'ın sermaye arttırımı nedeni ile değişim
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DİPNOT 17 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
a) Satışlar

1 Ocak31 Mart
2013
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler

11.576.974
3.347.576
14.924.550

Satış iadeleri (-)

(4.460)

Satış gelirleri - net

14.920.090

1 Ocak31 Mart
2012
14.399.695
3.493.809
1.103.777
18.997.281
(8.961)
18.988.320

a) Satışların maliyeti
1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

İlk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Bitmiş mamul stoklarındaki değişim

(6.671.354)
(162.157)
(825.662)
(471.524)
17.807
(1.077)

(13.364.004)
(174.137)
(816.473)
(411.463)
(398.106)
-

Satılan mamullerin maliyeti (-)

(8.113.967)

(15.164.183)

(2.604.931)
(1.255.068)
(123.620)
(12.097.586)

(3.772.099)
(937.334)
(5.144)
(19.878.760)

Satılan ticari mallar maliyeti
Satılan hizmet maliyeti
Diğer satışların maliyeti
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DİPNOT 18 - PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)

1 Ocak31 Mart
2013
(119.371)
(781.069)
(900.440)

1 Ocak31 Mart
2012
(504.092)
(1.477.796)
(1.981.888)

1 Ocak31 Mart
2013
(33.922)
(26.974)
(25.786)
(13.259)
(113)
(111)
(19.206)
(119.371)

1 Ocak31 Mart
2012
(113.535)
(170.042)
(72.015)
(13.513)
(6.047)
(5.009)
(36.210)
(42.586)
(45.135)
(504.092)

1 Ocak31 Mart
2013
(352.806)
(160.070)
(65.047)
(52.031)
(34.253)
(13.864)
(13.275)
(9.408)
(3.987)
(7.364)
(6.844)
(5.175)
(4.470)
(2.598)
(49.877)
(781.069)

1 Ocak31 Mart
2012
(482.414)
(84.054)
(87.203)
(107.333)
(82.152)
(52.445)
(26.171)
(4.905)
(90.627)
(2.357)
(22.457)
(105.806)
(11.079)
(3.670)
(315.123)
(1.477.796)

a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

Nakliye giderleri
Gümrük giderleri
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Sigortalama giderleri
Kargo giderleri
Seyahat giderleri
Reklam ve tanıtım giderleri
Diğer giderler
b) Genel yönetim giderleri:

Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Muhasebe danışmanlık giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Vergi resim harç giderleri
Akaryakıt-LPG-Doğalgaz giderleri
Sigortalama giderleri
Bina bakım - onarım giderleri
KKEG
Elektrik giderleri
Kırtasiye giderleri
Kiralama giderleri
Telefon giderleri
Su giderleri
Diğer giderleri
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DİPNOT 19 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Personel giderleri
Amortisman ve tükenme payları
Muhasebe danışmanlık giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Vergi resim ve harç giderleri
Gümrük giderleri
Nakliye giderleri
Akaryakıt-LPG-Doğalgaz giderleri
Sigortalama giderleri
Bina bakım - onarım giderleri
Elektirk giderleri
Kırtasiye giderleri
Kiralama giderleri
Telefon giderleri
KKEG
Su giderleri
Kargo giderleri
Seyahat giderleri
Reklam ve tanıtım giderleri
Diğer giderler
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1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

(378.592)
(173.329)
(65.047)
(52.031)
(34.253)
(26.974)
(33.922)
(13.864)
(13.275)
(9.408)
(7.364)
(6.844)
(5.175)
(4.470)
(3.987)
(2.598)
(113)
(111)
(69.083)
(900.440)

(554.429)
(97.567)
(87.203)
(107.333)
(82.152)
(170.042)
(113.535)
(52.445)
(32.218)
(4.905)
(2.357)
(22.457)
(105.806)
(11.079)
(90.627)
(3.670)
(5.009)
(36.210)
(42.586)
(360.258)
(1.981.888)
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DİPNOT 20 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/ (GİDERLER)
31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sonra eren dönemlere ait diğer faaliyetlerden gelirlerin detayı aşağıdaki
gibidir:

Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü iptali
Hurda satışları
Sigorta tazminat gelirleri
Kira gelirleri
Mutabakat farklarından gelirleri
Sabit kıymet satış karları
Diğer gelirler ve karlar

1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

333.195
25.225
10.485
53.962
422.867

7.318
20.259
1.416
38.638
14.923
82.554

31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sonra eren dönemlere ait diğer faaliyetlerden oluşan giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Ocak31 Mart
31 Mart
2013
2012

Çalışmayan kısım giderleri
6111 sayılı yasa nedeniyle ödemeler
Diğer giderler

(67.032)
(186)
(67.218)

(69.712)
(49.082)
(136.524)
(255.318)

DİPNOT 21 - FİNANSAL GELİRLER

Kur farkı gelirleri
Reeskont geliri
Vade farkı geliri
Faiz gelirleri
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1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

106.044
65.664
755
34.774
207.237

909.492
85.189
8.212
51.890
1.054.783
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DİPNOT 22 - FİNANSAL GİDERLER

Kur farkı giderleri (-)
Vade farkı giderleri (-)
Faiz giderleri (-)
Reeskont giderleri (-)
Diğer

DİPNOT 23 - SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN
DURDURULAN FAALİYETLER

1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

(67.266)
(59.878)
(165.870)
(4.392)
(577)
(297.983)

(240.353)
(247.884)
(60.213)
(175.975)
(56.684)
(781.109)

DURAN

VARLIKLAR

VE

Grup, 6 Haziran 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca;
Grup’un, 10035 Sokak No:8 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresinde mukim Karma
Hayvan Yemi üretimi ve muhtelif tarım ürünlerinin ve hayvan mahsülleri ile hayvan yemlerinin toptan
ve perakende alım ve satımı, pazarlanması, imali, ithali ve ihracı ile iştigal eden bağlı ortaklığı Gürtaş
Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (“Gürtaş”) üretim tesisinin üretim faaliyetlerinin
günümüz teknolojik gelişmeleri ve piyasa rekabet koşulları gözetildiğinde katma değerinin düşük
olması ve bu faaliyetlerin ticari karlılık esasına göre sürdürülebilir olmaması sebebiyle kapatılmasına,
Grup’un Gümrüklü ve/veya Gümrüksüz Antrepoculuk ve her türlü Depoculuk faaliyetleri yönünde
iştigal etmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasına ve Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Amaç ve
Konusu" başlıklı 3.maddesinin bu iştigal konusu eklenerek tadil edilmesine,
Yukarıda bahsedilen zorunlu nedenlerle ve üretim tesisinin kapatılacak olması sebebiyle Üretim
bölümünde çalışan 14 personelinin tüm yasal haklarının ödenerek iş akitlerinin feshedilmesine, bu
konuda gerekli duyuru ve yasal bildirimlerin yapılmasına karar vermiştir.
Gürtaş’ın 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla durdurulan faaliyetlerine ilişkin varlıkları toplam 1.503.874 TL
(31 Aralık 2012: 1.503.874 TL) olup, bilançoda Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar” olarak
gösterilmiştir. Bahsi geçen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir.

31 Mart
2012
Maddi duran varlıklar (**)
Maddi olmayan duran varlıklar (***)
Stoklar (*)

1.089.348
412.236
2.290
1.503.874

31 Aralık
2012
1.089.348
412.236
2.290
1.503.874

(*) Gürtaş’ın stokları net gerçekleşebilir değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır.
(**)Gürtaş’ın. Gayrimenkul, Tesis Makine Cihaz, Taşıtlar ve Demirbaşlarının gerçeğe uygun değerinin
hesaplanmasında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından belirlenen 26 Eylül 2011 tarihli
ekspertiz raporundaki piyasa değerleri dikkate alınmıştır.
(***) Gürtaş’ın maddi olmayan duran varlıkları marka değeri ve yazılımlardan oluşmakta olup elde
etme maliyeti ile finansal tablolarda sunulmuştur.
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DİPNOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK
VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)
Grup’un vergi geliri cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden (veya geliri)
oluşmaktadır.

Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

31 Mart
2013

31 Mart
2012

-

-

1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

-

-

(404.751)
(404.751)

(475.316)
(475.316)

Gelir tablosundaki vergi gideri:

Vergi geliri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Cari vergi gideri
Geçici farkların oluşması ile geçici farkların ortadan
kalkmasına ilişkin ertelenmiş vergi geliri
Toplam vergi geliri

Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2012: %20). Zararlar gelecek
yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz
olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
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DİPNOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK
VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde
%10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir
vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi
tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik
belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Ertelenmiş Vergi:
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
finansal tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012: %20).

Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri:
Mali zararlar
Ticari alacaklar reeskontu
Stok değerleme farkları
Stok değer düşüklüğü
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmayan izin ücretleri karşılığı
Dava karşılıkları
Ticari borç reeskontları
Kredi reeskontları
Sabit kıymetler
Maddi duran varlık değerlemeleri
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31 Mart
2013

31 Aralık
2012

1.312.423
711
23.513
115.123
17.601
98.700
(2.882)
2.538
(1.007.368)
(2.851.834)
(2.291.475)

1.590.296
1.230
1.828
23.513
116.535
17.424
103.600
(913)
(1.773)
(918.403)
(1.048.080)
(114.743)
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DİPNOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK
VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
Grup’un devreden geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona erecekleri yıllar aşağıdaki gibidir:

31 Mart
2013
2013 yılında sona erecek
2014 yılında sona erecek
2015 yılında sona erecek
2016 yılında sona erecek
2017 yılında sona erecek

6.562.115
6.562.115

31 Aralık
2012
1.199.769
141.786
4.591.810
2.018.113
7.951.478

Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Maddi duran varlık değer artış fonuna ait
ertelenen vergi

2.581.483

(31.838)

31 Mart itibarıyla kapanış bakiyesi

2.291.475

196.734

1 Ocak31 Mart
2013

1 Ocak31 Mart
2012

(2.186.967)

2.771.418

20%

20%

437.393
(32.642)
404.751

(554.284)
78.968
(475.316)

Vergi karşılığının mutabakatı:
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar
Gelir vergisi oranı %20 (2011: %20)
Vergi etkisi:
- kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer unsurlar
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
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2013
114.743
(404.751)

2012
703.888
(475.316)

ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 25 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)

Net dönem karı / (zararı)
Azınlık paylarına ait net dönem karı / (zararı)
Net dönem karı / (zararı)
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden
elde edilen hisse başına kar / (zarar) TL
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar / (zarar)
Seyreltilmiş hisse başına kar / (zarar) (TL)

1 Ocak31 Mart
2013
2.591.718
632
2.591.718
2.763.948.000
2.591.718

1 Ocak31 Mart
2012
(2.296.103)
(44.146)
(2.296.103)
2.763.948.000
2.296.103

0.0009
0.0009

(0.0008)
(0.0008)

1 Ocak- 31 Mart 2013 ve 2012 hesap dönemlerinde hisse başına kazanç/ (kayıp) ile seyreltilmiş hisse
başına kazanç/ (kayıp) arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.
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DİPNOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
31 Mart 2013
Borçlar

Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Ticari
olmayan

(2.245.827)

-

-

-

(2.245.827)

(1.434.294)
(1.434.294)

-

-

Ticari

Ticari olmayan

Ticari

Ticari olmayan

Ticari

Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.

-

-

-

-

Ortaklar

-

-

-

-

-

-

-

-

Uzun vadeli

-

-

1 Ocak - 31 Mart 2013
İlişkili taraflarla yapılan işlemler
Enver Çevik Filo Kiralama A.Ş.
Artı Yatırım Holding A.Ş.
Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.
Endeks Gayrimenkul ve Madencilik
Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Mal alımları

Mal satışları

Faiz gelirleri

Faiz giderleri

Kira geliri

Kira gideri

Sabit kıymet
satışları

Komisyon
giderleri

-

-

-

-

-

-

-

-

774

-

-

-

-

-

-

-

3.689.385

-

-

-

-

15.525

-

-

1.250.000
4.940.159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili taraflar ile yapılan işlemler teminatsız olarak gerçekleştirilmektedir.
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DİPNOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2012
Borçlar

Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Ticari
olmayan

(4.889)

-

-

-

(4.889)

(2.291.812)
(2.291.812)

-

-

Ticari

Ticari olmayan

Ticari

Ticari olmayan

Ticari

Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.

-

-

-

-

Ortaklar

-

-

-

-

-

-

-

-

Uzun vadeli

-

-

1 Ocak - 31 Mart 2012
İlişkili taraflarla yapılan işlemler
Enver Çevik Filo Kiralama A.Ş.

Mal alımları

Mal satışları

97.513
97.513

600
600

Faiz gelirleri

Faiz giderleri

-

Kira geliri

-

-

-

İlişkili taraflar ile yapılan işlemler teminatsız olarak gerçekleştirilmektedir.
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Kira gideri

-

Sabit kıymet
satışları

-

Komisyon
giderleri

-

-
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DİPNOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 40,217 TL’dir (31
Mart 2012: 17.803 TL).
DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
a) Sermaye Risk Yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış
sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını yılda iki kez olmak üzere inceler. Bu incelemeler sırasında
kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup,
kurulun yaptığı önerilerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun
geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı
yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz konusu
rasyo net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç ise toplam kredilerden (cari ve
cari olmayan kredilerin konsolide bilançoda gösterildiği gibi dahil edilmesiyle) nakit ve nakit
benzerlerinin çıkarılması suretiyle elde edilir. Toplam sermaye, konsolide bilançodaki “öz kaynak”
kalemi ile net borcun toplanması ile hesaplanır

31 Mart
2013

31 Mart
2012

Toplam Borçlar
Eksi:Nakit ve nakit banzerleri
Net Borç

(4.919.665)

(4.755.671)

5.784.768

3.390.409

Toplam Özkaynak
Toplam Sermaye

48.506.946

32.248.843

49.372.049

30.883.581

865.103

Özkaynak/borç oranı

%2

(1.365.262)

(%4)

b) Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi
programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden
korunmak amacı ile zaman zaman türev ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda finans bölümü
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un finans bölümü tarafından
finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle
riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak
gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve
diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi
çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal araçların kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Mart 2013

İlişkili Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
Finansal varlıkların net defter değeri

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Banka
Mevduatları

Diğer Taraf

-

2.732.869

-

187.735

5.777.773

-

-

-

-

-

-

2.732.869

-

187.735

5.777.773

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
Varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri
(3.574.682)
- Değer düşüklüğü (-)
(3.499.196)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
75.486
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
g
(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

Grup’un 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla alacakları için almış olduğu 300.000 TL tutarında teminat bulunmaktadır. (31 Aralık 2012 300.000 TL.)
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2012

İlişkili Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
Finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter Değeri

Diğer Taraf

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
Varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

İlişkili Taraf

1.661.330

Diğer Taraf

-

-

-

-

-

218.480

3.385.684
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.617.959)
(3.542.473)
75.486
-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca
kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak
izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen
ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar, özellikle inşaat sektöründeki çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari
alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmakta, gerekli görüldüğü
durumlarda alacaklar için teminatlar alınmaktadır.
Finansal varlıklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak
belirlenmektedir.
b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup
kredilerinin ve ticari borçlarının vadesini uzatmak, yeni hammadde alımı yerine mevcut hammadde
stoklarına ağırlık vermek suretiyle likidite yönetimini gerçekleştirmektedir.
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.2) Likidite risk yönetimi
31 Mart 2013

Sözleşme uyarınca vadeler

Defter değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı

3 aydan
kısa

3-12
ay arası

1-5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

4.906.971
3.033.854
5.594.366
13.535.191

4.919.665
3.033.854
5.594.366
13.547.885

2.568.404
788.027
4.148.530
7.504.961

1.950.173
2.245.827
1.445.836
5.641.836

401.088
401.088

-

Defter değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı

3 aydan
kısa

3-12
ay arası

1-5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

4.755.671
794.704
6.634.927
12.185.302

5.319.865
799.270
6.638.498
12.757.633

2.014.936
290.997
6.613.329
8.919.262

1.514.085
507.114
14.629
2.035.828

1.790.844
1.159
10.540
1.802.543

-

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil)
Diğer borçlar (ilişkili taraflar dahil)
Toplam yükümlülük
31 Aralık 2012

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil)
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Grup, başlıca ABD Doları cinsinden
kur riskine maruz kalmaktadır.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

31 Mart 2013

ABD Doları

Avro

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR

47.916
1.382.243
47.916
1.478.075
-

26.492
764.219
26.492
817.203
-

-

9. TOPLAM VARLIKLAR

1.478.075

817.203

-

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(407.065)
(1.714.484)
(2.121.549)

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

(2.513.253)

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)

(391.704)
(391.704)

(225.059)
(831.599)
(1.056.658)
(1.056.658)

(90.720)
(90.720)
(168.918)
(168.918)
(259.638)

-

-

-

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu

(1.035.178)

(239.455)

(259.638)

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(1.035.178)

(239.455)

(259.638)

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri

-

-

-

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı

-

-

-

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı

-

-

-

23. İhracat

-

-

-

24. İthalat

-

-

-
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

31 Aralık 2012

ABD Doları

Avro

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR

341.876
338.977
680.853
-

191.785
190.159
381.944
-

-

9. TOPLAM VARLIKLAR

680.853

381.944

-

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(1.957.914)
(4.402)
(1.962.316)
(407.272)
(407.272)

(962.743)
(2.469)
(965.212)
-

(102.789)
(102.789)
(173.182)
(173.182)

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

(2.369.588)

(965.212)

(275.971)

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)

-

-

-

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (1.688.735)

(583.268)

(275.971)

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(583.268)

(275.971)

(1.688.735)

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe
uygun değeri

-

-

-

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı

-

-

-

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı

-

-

-

23. İhracat

14.849.757

8.330.392

-

24. İthalat

11.100.375

6.227.070

-
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avrocinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade
etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar
ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış
kaynaklı krediler ile birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de
kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer,
kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
31 Mart 2013
Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

(23.946)
(23.946)

23.946
23.946

Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

(25.964)
(25.964)

25.964
25.964

TOPLAM (3 + 6)

(49.909)
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DİPNOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık(devamı)
31 Mart 2012
Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

(560.191)
(560.191)

560.191
560.191

Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

(577.529)
(577.529)

577.529
577.529

TOPLAM (3 + 6)

(1.137.720)

1.137.720

DİPNOT 28 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Grup yönetimi, Altınyağ Kombinaları A.Ş. ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 10441 sicil
numarasında kayıtlı bulunan bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“Gürtaş”)’nin, Gürtaş’ın tüm aktif ve pasiflerinin kül halinde devralınması yoluyla birleştirilmesine ve
şirket birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar
vermiştir.
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