








Dipnot 

Referansları

Cari Dönem

31 Aralık 2013

Geçmiş Dönem

31 Aralık 2012

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 5,343,484 5,448,466

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4 296,786 689,134

   Ticari Alacaklar 7 1,705,819 2,923,859

   Diğer Alacaklar 8 202,084 317,031

   Stoklar 9 1,404,017 937,233

   Peşin Ödenmiş Giderler 10 357,435 90,777

   Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 448,821 0

   Diğer Dönen Varlıklar 16 928,522 490,432

Duran Varlıklar 5,728,388 5,109,690

   Finansal Yatırımlar 5 1,410 1,410

   Maddi Duran Varlıklar 12 5,693,043 5,086,961

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 14,640 20,979

   Diğer Duran Varlıklar 16 19,295 340

TOPLAM VARLIKLAR 11,071,872 10,558,156

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,680,006 2,609,785

   Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 60,788 41,278

   Ticari Borçlar 7 535,740 1,715,708

   Diğer Borçlar 8 0 3,885

   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 327,262 123,719

   Ertelenmiş Gelirler 16 231,308 115,251

   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 469,670 382,309

   Kısa Vadeli Karşılıklar 16 10,403 173,304

   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 44,835 54,331

Uzun Vadeli Yükümlülükler 366,642 268,827

   Çalışanlara Sağlanan Kıdem Tazminatı Karşılıkları 14 193,052 90,637

   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 173,590 178,190

ÖZKAYNAKLAR 9,025,224 7,679,544

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,025,224 7,679,544

   Ödenmiş Sermaye 18.1 2,850,000 1,400,000

   Sermaye Düzeltmesi Farkları 18.2 2,583,836 2,583,836

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

        -Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kayıp /kazanç fonu 18.5 (97,176) (10,621)

        - Yeniden değerleme fonları 18.6 3,641,109 3,641,109

   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.3 184,143 79,015

   Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 18.4 (2,028,114) (1,875,932)

   Net Dönem Karı / Zararı 1,891,426 1,862,137

TOPLAM KAYNAKLAR 11,071,872 10,558,156

SEYİTLER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLİ 

FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

     Bağımsız Denetim'den Geçmiş

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.



     Geçmiş      Geçmiş

Cari Dönem GeçmiĢ Dönem

Dipnot 

Referansları

01.01.-

31.12.2013

01.01.-

31.12.2012

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER 34.5% 34.4%

Hasılat 19.1 11,887,842 11,034,975

Satışların Maliyeti (-) 19.2 (7,789,218) (7,233,659)

BRÜT KAR/ZARAR 4,098,624 3,801,316

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 20.1 (689,768) (647,999)

Genel Yönetim Giderleri (-) 20.2 (1,127,163) (777,716)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 20.3 (43,120) (47,835)

Diğer Faaliyet Gelirleri 21.1 447,845 286,604

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 21.2 (313,504) (255,132)

ESAS FAALĠYET KARI/(ZARARI) 2,372,914 2,359,238

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.1 13,611 0

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 22.2 (10,128) 0

FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / (ZARARI) 2,376,397 2,359,238

Finansman Gelirleri 23.1 458 7,612

Finansman Giderleri (-) 23.2 (7,452) (28,844)

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI 2,369,403 2,338,006

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (477,977) (475,869)

- Dönem Vergi Gelir/Gideri 17 (469,670) (499,837)

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 17 (8,307) 23,968

DÖNEM KARI/ZARARI 1,891,426 1,862,137

Diğer Kapsamlı gelir

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal değişim 108,193 37,149

Yeniden değerleme değişim 0 3,641,109

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri (21,639) (735,652)

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) 86,554 2,942,606

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR 1,977,980 4,804,743

Hisse BaĢına Kazanç / (Zarar) (TL) 24 0.664 1.330

     Bağımsız Denetimden

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

01 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 DÖNEMLERĠNE AĠT KAR VEYA ZARAR

 VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

SEYĠTLER KĠMYA SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ



SEYĠTLER KĠMYA SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

Denetimden

Geçmiş
ÖdenmiĢ Sermaye

Sermaye Düzeltme 

Farkları

Pay Ġhraç Primleri / 

Ġskontoları

Yeniden 

Değerleme Fonu

    Kıdem tazminatına 

ilişkin aktüeryal kayıp 

/kazanç fonu

   Kardan Ayrılan 

KısıtlanmıĢ Yedekler

GeçmiĢ Yıllar Kar / 

Zararları

Net Dönem Karı / 

(Zararı) TOPLAM

01 Ocak 2012 Bakiyesi 750,000 2,583,836 - - 19,099 79,015 627,974 (1,883,626) 2,176,298

Transferler - - - - - - (1,883,626) 1,883,626 -

Geçmiş yıllar karından sermaye artışı 650,000 - - - - - (650,000) - -

Yeniden değerleme fonu - - - 3,641,109 (29,720) - 29,720 - 3,641,109

Net dönem kar / (zararı) - - - - - - - 1,862,137 1,862,137

31 Aralık 2012 Bakiyeleri 1,400,000 2,583,836 - 3,641,109 (10,621) 79,015 (1,875,932) 1,862,137 7,679,544

Transferler - - - - - 105,128 1,757,009 (1,862,137) -

Geçmiş yıllar karından sermaye artışı 1,450,000 - - - - - (1,450,000) - -

Temettü ödemeleri - - - - - - (494,116) - (494,116)

Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp) - - - - - - 34,925 - 34,925

Net dönem kar / (zararı) - - - - (86,555) - 1,891,426 1,804,871

31 Aralık 2013 Bakiyeleri 2,850,000 2,583,836 - 3,641,109 (97,176) 184,143 (2,028,114) 1,891,426 9,025,224

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve Giderler

31 ARALIK 2013 VE 2012 TARĠHLĠ ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI



SEYİTLER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak-

Referansları 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı 2,369,403 2,338,006

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin

   net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler

Amortisman ve itfa payları 12-13-20 238,518 200,413

Alacak reeskontları 7-21 59,456 (39,771)

Borç reeskontları 7-21 (8,050) 35,994

Kıdem tazminatı ile ilgili düzeltmeler 14 76,612 16,235

Borç karşılıkları 16 10,403 173,304

Şüpheli alacak karşılığı/(iptali) 7 75,128 68,249

Stok değer düşüş karşılığı 9 36,622 0

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net 17 8,307 (23,968)

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi

    işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 2,866,399 2,768,462

Stoklardaki (artış) / azalış 9 (503,406) 431,759

Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 7 1,083,456 (236,933)

Diğer alacaklardaki (artış) / azalış 8 114,947 (158,316)

Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış 10 (266,658) (30,552)

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki (artış) / azalış 11 (448,821) 349

Diğer varlıklardaki (artış) / azalış 16 (457,045) 124,337

Ticari borçlardaki artış / (azalış) 7 (1,171,918) (315,356)

Diğer borçlardaki artış / (azalış) 8 (3,885) (86,805)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / (azalış) 14 203,543 (37,748)

Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) 16 (173,304) (36,462)

Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış) 16 116,057 (744,045)

Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 16 91,574 33,068

Ödenen kıdem tazminatı 14 (60,752) (18,742)

Ödenen vergiler 17 (469,670) (117,528)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 920,517 1,575,488

Yatırım faaliyetleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net 12-13 (838,259) (267,247)

(838,259) (267,247)

Finansal faaliyetler

Temettü ödemeleri (494,116) 0

Banka kredilerindeki değişim 6 19,510 (748,787)

Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (474,606) (748,787)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış (392,348) 559,454

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 689,134 129,680

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 296,786 689,134

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

     Bağımsız Denetimden

Geçmiş
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DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası  „TL‟ olarak ifade edilmiştir.) 

-1- 

 
NOT 1 – ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) Seyit Derviş Şanlı tarafından 1991 yılında, İzmir, Türkiye‟de 

kurulmuştur. Şirket‟in faaliyet konusu, sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi flasterler, ilk yardım bantları ve 

kapsikumlu romatizma yakısı üretimi, alım satımı ile ithalat ve ihracatıdır. 

 

Şirket‟in merkez ve üretim adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sok. No:7 PK 35620 Çiğli – İz-

mir‟dir.   

  

Şirket, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığının  istediği koşullarda üretim yapmakta olup, TS EN 

ISO 9001:2000 şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir. Bunun yanı sıra, tüm ürünleri CE, 

GMP ve GLP sertifikalarına sahiptir.   

 

Şirket‟in Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı ve Genel Müdür‟ü Halil Karakaya‟dır. Şirket‟in 31 Aralık 2013 

tarihi itibarıyla personel sayısı 51‟dir (31 Aralık 2012: 41).  

 

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları 

aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Ortak Adı Tutar (TL) Hisse Payı (%) Tutar (TL) Hisse Payı (%) 

Seyit ŞANLI 2,849,990 99.9996% 1,399,990 99.9993% 

Halil KARAKAYA 5 0.0002% 5 0.0004% 

Banu Ceyda ŞANLI 5 0.0002% 5 0.0004% 

  

      2,850,000 100.0000% 1,400,000 100.0000% 

 

31 Aralık 2012 tarihinde; 1,400,000 adet payın 100,000 TL nominal paya tekabül eden 100,000 adeti A 

grubu nama yazılı hisse olarak, 1,300,000  TL nominal paya tekabül eden  1,300,000 adeti B grubu hami-

line yazılı hisse olarak paylara bölünmüştür. 100,000 adet A grubu nama yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya, 

1,299,990 adet B grubu hamiline yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya , 5 adet B grubu hamiline yazılı hisse Halil 

Karakaya‟ya, 5 adet B grubu hamiline yazılı hisse Banu Ceyda Şanlı‟ya aittir.  

 

3 Aralık 2013 tarihli 8456 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi‟nin ilanı ile; 2,850,000 adet payın 335,000 TL no-

minal paya tekabül eden 335,000 adeti A grubu nama yazılı hisse olarak, 2,515,000  TL nominal paya te-

kabül eden  2,515,000 adeti B grubu hamiline yazılı hisse olarak paylara bölünmüştür. 335,000 adet A gru-

bu nama yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya, 2,514,990 adet B grubu hamiline yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya , 5 adet B 

grubu hamiline yazılı hisse Halil Karakaya‟ya, 5 adet B grubu hamiline yazılı hisse Banu Ceyda Şanlı‟ya 

aittir.  
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10 Eylül 2012 tarihli Ege Bölgesi Sanayi Odası‟ndan alınan kapasite raporuna göre Şirket‟in ana ürün bazında 

yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Cins-Özellik Ticari Ve Teknik Adı Miktar Birim 

      

Polietilen Flaster Üretimi 294.948 adet / yıl 

İğne Flasteri 1.171.360 adet / yıl 

      

Kauçuk Esaslı Üretim     

İpek Flaster Üretimi 530,000 m² / yıl 

Bez Flaster Üretimi 440,000 m² / yıl 

Yarabandı Üretimi 681,000 m² / yıl 

Ekonomik Yarabandı Üretimi 50,000 m² / yıl 

Delikli Yakı Üretimi 300,000 m² / yıl 

Muhtelif Sınai Yapışkan Bantları 190,000 m² / yıl 

      

Akrilik Esaslı Üretim     

Kağıt Flaster 620,000 m² / yıl 

Polyester Elastik Flaster 826,000 m² / yıl 

Bası Bandı 420,000 m² / yıl 

Göz Pedi 250,000 m² / yıl 

Yara Örtüsü 350,000 m² / yıl 

Su geçirmez Yara Bandı 420,000 m² / yıl 

 

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

2.a Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar  

 

Uygunluk Beyanı 

 

Şirketler, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunla-

rı‟na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”) bazında 

hazırlamaktadır. Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 

Resmi Gazete‟ de yayınlanan Seri II, 14.1 No'lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esas-

lar Tebliği” hükümlerine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlen-

miştir. 

 

Finansal Tabloların HazırlanıĢ ġekli 

 

İlişikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Ga-

zete‟ de yayınlanan Seri II, 14.1 No'lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, bu finansal tabloların hazırlanmasında ilgili tebliğin beşinci 

maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye 

Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas 

alınmıştır. 
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Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi  

 

SPK, “Uygulanan Muhasebe Standartları”nda da belirtildiği üzere Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK Mu-

hasebe Standartları‟na uygun finansal tablo hazırlayan Şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu sebeple, Şirket 1 Ocak 

2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıştır. 

 

Para Birimi 

 

Şirket‟in fonksiyonel ve raporlama para birimi geçmiş dönemlerle karşılaştırmalı olarak TL‟dir.  

 

Finansal Tabloların Onaylanması 

 

Şirket‟in finansal tabloları, Yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 26 Mayıs 2014 tarihinde 

yayınlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Şirket Yönetimi‟nin ve bazı 

düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra 

değiştirmeye yetkileri vardır. 
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Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

 

Şirket, cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK‟nın Uluslararası Fi-

nansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 31 Aralık 2013 tarihli finansal 

tabloları için geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili 

olanları uygulamıştır. 

 

01 Ocak 2013 ve sonraki tarihlerden itibaren geçerli olan/olacak yeni standart, değişiklik ve yorumlar: 

 

UFRS 9 - “Finansal Araçlar, Sınıflandırma ve Ölçme”; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını 

yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme‟nin yerine kullanılacaktır. 

Bu Standart, finansal varlıkların,  işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşme-

ye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa 

edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu 

tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.  

 

UFRS 9 – “Finansal Araçlar, Sınıflandırma ve Açıklama; Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 

1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal 

Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına 

ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9‟a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıf-

lama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan 

finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer 

değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı kar veya zarar tablosunda sunumunu 

gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği 

tarafından onaylanmamıştır.  

 

UFRS 10 – “Konsolide Finansal Tablolar” standardı 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemle-

ri için geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve 

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile 

erken uygulamaya izin verilmiştir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsoli-

dasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi Şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak 

yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır. Finansal tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan 

bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. 

 

UFRS 11 - “Müşterek düzenlemeler” standardı 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için 

geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar” ve 

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları” standartlarının da aynı anda uygulanması şartı 

ile erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Müşterek yönetilen iş 

ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceği düzenlenmiştir. Yeni standart kapsa-

mında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. 

 

UFRS 12 - “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamaları” standardındaki değişiklik ise 1 Ocak 2013 

ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacak-

tır. TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar” ve TFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler” standartlarının da aynı 

anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalı-

dır. Daha önce UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardında yer alan konsolide finan-

sal tablolara ilişkin tüm açıklamaları ve daha önce UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” ve UMS 28 “İşti-

raklerdeki Yatırımlar”da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin 

verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Yeni standart kapsamında diğer işletmelerdeki 

yatırımlara ilişkin daha fazla dipnot açıklaması verileceği beklenmektedir. 



SEYĠTLER KĠMYA SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ 

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP  

DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası  „TL‟ olarak ifade edilmiştir.) 

-5- 

 

Revize UFRS 13 - “Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü” standardı gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında 

nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kulla-

nılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için reh-

ber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükle-

ri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanması 

mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece UFRS 13‟un uygulamaya 

başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı açıklama 

gerekmemektedir.  

 

UMS 27 - “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardında UFRS 10‟un yayınlanmasının sonucu 

olarak, UMSK UMS 27‟de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sa-

dece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muha-

sebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. 1 Ocak 

2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.  

 

UMS 28 – “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)” - UFRS 11‟in yayınlanmasının 

sonucu olarak, UMSK, UMS 28‟de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve 

İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortak-

lıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri 

UFRS 11 ile aynıdır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için 

geçerli olacaktır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. 

 

UMS 19 - “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan 

hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama ge-

riye dönük olarak yapılacaktır. Standartça yapılan değişiklik kapsamında birçok alanda açıklık getirilmiştir 

veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü 

aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının 

artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlen-

mesidir.  

 

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) - Değişiklik 

“muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anla-

mına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt 

ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. 

Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygula-

nacaktır. 

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) - Getiri-

len açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin Şirketin finansal durumuna etkileri-

nin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS‟ye göre ve diğer genel kabul görmüş muha-

sebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler 

sunmaktadır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklikler geriye dönük 

olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönem-

ler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir 

 

UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri - 1 Ocak 

2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya 

izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başından itibaren üretim aşamasında 

oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir. Yorum, üretim aşama-

sındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın 

ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Bu yorum henüz Avrupa 

Birliği tarafından kabul edilmemiştir.Şirket, sonraki döneme ait ilgili değişikliklerin ve standartların, Şir-

ket‟in finansal durumu veya performansı üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 
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KGK tarafından yayınlanan ilke kararları 

 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıda-

ki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibariyle 

geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dö-

nemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır.  

 

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi - KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tabloları-

nın yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kulla-

nım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bi-

reysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında 

TMS‟yi uygulamakla yükümlü olan Şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi ama-

cıyla yayınlanmıştır. Şirket, bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla „Karşılaştırmalı 

Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi‟ başlığında belirtilen sınıflama değişik-

liklerini yapmıştır. 

 

2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi - Karara göre i) ortak kontrole 

tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi ge-

rektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi 

yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş 

gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren 

karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararların Şirket‟in finansal 

tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi- İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi 

durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık geti-

rilmiştir. Söz konusu kararların Şirket‟in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi - Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir iş-

letmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı 

iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına 

bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendi-

rilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir. 

 

- Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, 

- İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması 

durumu 

- İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği 

bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu. 

 

Söz konusu kararların Şirket‟in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

NetleĢtirme / Mahsup 

 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net ola-

rak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 

eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 
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ĠĢletmenin Sürekliliği Varsayımı 

 

İlişikteki finansal tablolar, Şirket‟in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıkla-

rından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği 

esasına göre hazırlanmıştır. 

 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket‟in cari dönem finansal 

tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile 

uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.  
 

2.b Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler 
 

Bir işletme muhasebe politikalarını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir; 

  

 Bir Standart veya Yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya 

 İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkileri-

nin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise. 

 

Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışlarındaki eğilimleri belir-

leyebilmek amacıyla işletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip olma-

lıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değişiklik yukarıdaki paragrafla belirtilen durumlardan 

birini karşılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde ayrı muhasebe politikaları uygulan-

malıdır. 

 

Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar 
 

İlişikteki finansal tabloların Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması 

Yönetim tarafından hazırlanmış finansal tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler, 

muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilişkin 

olarak bazı tahminler yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir. 

Bu tahminler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibariyle kar veya zarar tab-

losunda raporlanmaktadır. Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar yukarıda sunulan „Karşılaştırma-

lı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi‟ başlığı adı altında açıklanmıştır. 

 

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve finansal durum 

tablosu tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundu-

rularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:  
 

Şüpheli alacaklar karşılığı 
 

Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket Yönetiminin finansal durum tablosu tarihi itibariyle var olan ancak cari 

ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayaca-

ğına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilir-

ken ilişkili kuruluş ve sürekli müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredi-

biliteleri ve finansal durum tablosu tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan perfor-

mansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. Finansal durum tablosu tarihi itibariyle 

şüpheli alacak karşılıkları Not 6‟da yansıtılmıştır. 
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Stok değer düşüklüğü karşılığı 

 

Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stokların fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte, 

teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tah-

min edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de 

liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanı-

lacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri 

maliyet değerinin altında olan ve uzun süredir hareket görmeyen stoklar için karşılık ayrılmaktadır. Finan-

sal durum tablosu tarihi itibariyle stok değer düşüklüğü karşılığı Not 9‟da yansıtılmıştır. 

 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 

 

Şirket, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının üzerinden dipnot 2.c‟de belirtilen faydalı ömürleri 

dikkate alarak amortisman ayırmaktadır. Faydalı ömürlere ilişkin açıklamalar dipnot 2.c‟de açıklanmıştır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranları-

nı içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vade-

li olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan faydalara iliş-

kin karşılıklara ilişkin detaylar Not 16‟da yer almaktadır. 

 

Ertelenmiş vergi 

 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS‟ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki fark-

lılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebe-

leştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile 

UFRS‟ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Şir-

ket‟in gelecekte oluşacak indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. 

Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tah-

min edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları ve diğer vergi varlıklarının son 

kullanılabileceği tarihler göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 31 Aralık 

2013 tarihi itibariyle vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi 

kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği sonu-

cuna varılan kısmı için ertelenen vergi varlığı olacağı tahmin edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. İlgili finan-

sal durum tablosu tarihi itibariyle ertelenmiş vergi hesaplamalarına ilişkin detaylar Not 26‟da yer almakta-

dır. 

 



SEYĠTLER KĠMYA SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ 

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP  

DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası  „TL‟ olarak ifade edilmiştir.) 

-9- 

 

2.c Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

 

Nakit akım tablosu için nakit ve nakit benzeri değerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek 

yatırımları içermektedir. Nakit ve nakit eşdeğeri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı 

ile gösterilmiştir. 

 

Finansal Yatırımlar 

 

Finansal varlık ve borçların başlangıçtaki ölçümleri 

 

Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe 

uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal borçların ilk muhasebeleşti-

rilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan ilişkilendiri-

lebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir. 

 

İşletmenin sonraki ölçümünde maliyeti veya itfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir varlık için teslim tarihi 

muhasebesini uygulaması durumunda, söz konusu varlık, başlangıçta işlem tarihindeki gerçeğe uygun de-

ğerinden muhasebeleştirilir. 

 

Finansal varlıkların sonraki ölçümleri 

 

Bir işletme, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, varlık niteliğindeki türev ürünler de dahil olmak üze-

re finansal varlıkları, gerçeğe uygun değerlerinden, satış veya diğer türden elden çıkarmalarda oluşabilecek 

işlem maliyetlerini düşmeksizin ölçer. Aşağıdaki finansal varlıklar bu hükümden müstesnadır: 

 

(a)  Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken kredi ve alacaklar, 

(b)  Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken vadeye kadar elde tutu-

lacak yatırımlar ve 

(c)  Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçüle-

meyen özkaynağa dayalı finansal araçlar ile aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan söz konusu 

özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesiyle ödenmesi gereken türev 

ürünlere yapılan yatırımlar. Sözü edilen finansal varlıklar maliyetlerinden ölçülür. 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar 

 

Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıştır. Bir finansal varlık veya finansal borç, aşağıdaki 

durumlarda alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılır: 

 

(a)  Esas itibariyle, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş veya yüklenilmiş-

tir, 

(b) Birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu 

yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasıdır veya 

(c)  Bir türev üründür (finansal teminat sözleşmesi olan veya etkin bir finansal riskten korunma aracı olan 

türev ürünler hariç) 
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Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 

 

İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte öde-

meler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, aşağıdakiler dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. 

 

(a) İşletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak 

sınıfladığı finansal varlıklar, 

(b)  İşletmenin satılmaya hazır olarak tanımladığı finansal varlıklar ve 

(c)  Kredi ve alacak tanımına giren finansal varlıklar. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 

Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya kredi ve alacak, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe 

uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal 

varlıklardır. 

 

Aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle değerlenecek finansal varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden 

gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara veya bu tür özkaynağa dayalı 

finansal araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesi suretiyle ödenmesi gereken türev varlıklara ilişkin 

değer düşüklüğü zararının oluştuğuna yönelik tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer 

düşüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit akışlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan 

cari piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile varlığın defter değeri arasın-

daki fark olarak ölçülür. Bu tür değer düşüklüğü zararları iptal edilmez. 
 

Hisse senetleri 
 

Hisse senetleri Borsa İstanbul‟da işlem gören hisse senetlerinden oluşuyorsa ilgili hisse senedinin, finansal 

durum tablosu tarihinde borsada oluşan değeri kapanış fiyatı üzerinden, borsada işlem görmüyorsa ilgili 

hisse senedinin değeri elde etme maliyeti ile gösterilmiştir. Ters repo konusu finansal varlıklar karşılığı 

verilen fonlar finansal tablolarda ters repo alacakları olarak menkul kıymetler hesabı altında muhasebeleşti-

rilir. Söz konusu ters repo anlaşmaları ile belirlenen alış ve geri satış fiyatları arasındaki farkın döneme 

isabet eden kısmı için “iç iskonto oranı” yöntemine göre gelir reeskontu hesaplanır ve ters repoların mali-

yetine eklenmesi suretiyle muhasebeleştirilir. 
 

Bağlı menkul kıymetler 
 

Şirket‟in %20‟nin altında oy hakkına sahip olduğu veya %20‟nin üzerinde oy hakkına sahip olmakla birlikte 

önemli bir etkiye sahip olmadığı finansal varlıkların ve finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmediğin-

den konsolidasyona dahil edilmeyen Bağlı Ortaklıklar‟ın veya Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar‟ın borsa-

ya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemle-

rin uygun olmaması nedeniyle makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği finansal varlığın kayıtlı değe-

ri elde etme maliyeti tutarından varsa, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmektedir. 

 

Finansal Borçlar 

 

Faiz karşılığı alınan banka kredileri, alış maliyeti düşüldükten sonra alınan net tutar esasından kayıtlara 

yansıtılmaktadır. İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya gi-

derler, kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir. Finansman giderleri, ortaya çıktıkları dönemde vadelerinin 

gelmemesi durumunda da tahakkuk esasından muhasebeleştirilmekte ve kredilerde sınıflandırılmaktadır.  
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Ticari Alacaklar ve Borçlar 

 

Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması 

sonucunda oluşan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiş finansman gelirlerinden ve giderlerinden 

netleştirilmiş olarak gösterilirler. Ertelenmiş finansman gelirlerinin ve giderlerinin netleştirilmesi sonrası 

ticari alacaklar ve ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların ve borçların izleyen 

dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz 

oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, 

fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.  

 

ġüpheli Alacaklar KarĢılığı 

 

Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli 

alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar 

arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil 

olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen 

değeridir. 

 

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının 

tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülür, geriye kalan bir 

tutar olması durumunda ise kalan bakiye esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir. 

 

Stoklar 

 

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da elde etme maliyetinden düşük olanı ile değerlenir. Stokların elde 

etme maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve 

konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet, ağırlıklı ortalama yöntemine göre 

hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından 

tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indi-

rilmesiyle elde edilen tutardır. 

 

Stokları net gerçekleşebilir değerine indirgeyen stok değer düşüklüğü karşılık tutarları ve stoklarla ilgili 

kayıplar, indirgemenin ve kayıpların oluştuğu dönemde gider olarak muhasebeleştirilir. Net gerçekleşebilir 

değerin artışından dolayı iptal edilen stok değer düşüklüğü karşılık tutarı, iptalin gerçekleştiği dönemin 

tahakkuk eden satış maliyetini azaltacak şekilde muhasebeleştirilir. Her finansal tablo dönemi itibariyle, net 

gerçekleşebilir değer yeniden gözden geçirilir. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenme-

sine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekle-

şebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir (iptal 

edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır). 
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Maddi Duran Varlıklar 
 

Üretim ya da  mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amaçlar için kullanımda tutulan arsa ve binalar, 

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 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 yeniden değerlemesinden oluşan defter 

değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonun-

da bulunan bakiyesini aşması durumunda gelir tablosuna  kaydedilir. 
 

Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar.  Makine ve ekipmanlar, maliyet değerlerinden birikmiş amor-

tisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömür-

lerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalın-

tı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden 

geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı öm-

rüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin kazanılıp kazanıl-

mayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanına göre amor-

tismana tabi tutulur. 

 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde 

edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. 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. 

 

Şirket, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren maddi duran varlıklar içerisindeki arsa ve binalarını yeniden değerle-

me metoduna göre muhasebeleştirmeye başlamıştır. Bu değişikliğin nedeni, Şirket yönetiminin  yeniden de-

ğerleme metodunun  maliyet metoduna göre daha güvenilir bir bilgi sunacağını düşünmesidir. Şirket bu mu-

hasebe politikası değişikliğini UMS 8 paragraf 17‟ye istinaden ileriye dönük uygulamıştır. 

 

Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda belir-

tilmiştir: 

                                                                                                                     Faydalı ömür 

 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4-10 yıl 

Binalar 5-50 yıl 

Makine, tesis ve cihazlar 4-15 yıl 

Taşıt araçları 4-5 yıl 

Döşeme ve demirbaşlar 5 yıl 
 
Bakım ve onarım giderleri, oluştukları dönemin kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilirler. Başlıca 
yenilemeler ile ilgili maliyetler ise maddi duran varlığın gelecekte, yenilemeden önceki durumundan daha iyi 
bir performans ile ekonomik yarar sağlaması beklenen durumlarda o varlığın maliyetine eklenirler. Varlığın 
maliyetine eklenen söz konusu aktifleştirme sonrası harcamalar, ilgili varlığın ekonomik ömürleri çerçevesin-
de amortismana tabi tutulurlar. Şirket, aktifleştirmeden sonraki harcamalar kapsamında değiştirilen parçaların 
taşınan değerlerini diğer bölümlerden bağımsız bir şekilde amortismana tabi tutulup tutulmadığına bakmaksı-
zın finansal durum tablosundan çıkarır. 
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş kullanım haklarını, bilgi sistemlerini ve diğer tanımlanabilir 

hakları içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar 15 yılı geçmeyen tahmini faydalı ömürleri boyunca 

doğrusal olarak kıst esasına göre itfa edilirler. 

 
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 
 
Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları ve makul değerleri ile gösterilen finansal varlıkları dışında kalan her varlık 

için her bir finansal durum tablosu tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi 

bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir 

tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı 

değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. 

Değer düşüklüğü kayıpları ilgili dönem içerisinde kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Bir varlıkta 

oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün 

kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce 

değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. 

 

Şirket tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır; 

 

  - Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması, 

  - Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu tarafın uyma-

ması, 

  - Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp tanınmadığı, 

  - Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi, 

  - Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Şirket‟e sağlayacakları nakit akışlarında önemli  

    düşüşlerin olup olmayacağı.  

 
Kur DeğiĢiminin Etkileri 
 

Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler ve ilgili alım ve satım taahhütleri kur riski doğurmaktadır. 

Türk Lirası‟nın yabancı döviz cinsleri karşısındaki değer kaybı veya kazancından kaynaklanan kur riski 

Şirket‟in döviz pozisyonunun üst yönetim tarafından izlenmesi ve onaylanmış limitler dahilinde pozisyon 

alınması suretiyle yönetilmektedir. 
 
Borçlanma Maliyetleri 

 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar özellikli varlıklar olarak 

adlandırılırlar ve özellikli varlıkların, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borç-

lanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar özellikli varlığın maliyetine 

dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırım-

larda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerin-

den mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar veya zarar tablosuna kay-

dedilmektedir. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, aktifleştirilmiş borçlan-

ma maliyeti bulunmamaktadır. 
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KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar 
 

Karşılıklar 
 

Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlü-

lük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın muhtemelen 

söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk etti-

rilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminle-

rin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir. 

 

Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 
 

Taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın 

neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk 

veya belirsizlik taşımaları açısından finansal durum tablosu dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte 

gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu 

yükümlülükler Şirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleşmesi kesine 

yakın gözüken ve güvenilir bir şekilde ölçülebilen gelir ve karlar finansal tablolara yansıtılmaktadır. 
 
Kiralama ĠĢlemleri 
 
Şirket- Kiracı olarak 
 

Finansal Kiralama 
 

Finansal kiralama işlemine konu olan varlıklar, Şirket‟in kiracı olduğu durumda ilgili varlığın makul değeri 
ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden varlıklarda “maddi duran varlıklar” 
hesabında söz konusu kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar ise yükümlülüklerde “finansal kiralama 
borçları” hesabında gösterilmektedir. 
 
Finansal kiralama borçları, ilgili maddi duran varlığın satın alma değeri üzerinden finansal tablolara yansı-
tılır. Kira sözleşmesinden doğan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca kar veya zarar tablosunda gider 
olarak gösterilir. 
 
Faaliyet Kiralaması 
 

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme kirala-

ması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan 

ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir. 
 
Gelir Tahakkuku 

 

Gelirler oluştuğunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Net satışlar, iskontolar ve iadeler 
düşüldükten sonra dönem içinde satılan mamullerin fatura tutarlarını içermektedir. 

 

Vergilendirme 
 

İlişikteki finansal tablolarda vergi gideri, dönem cari dönem vergi karşılığı ve ertelenmiş vergiden oluş-

maktadır.  
 

Cari dönem vergi karşılığı 
 

Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar gelir vergisine ilişkin yükümlülükler için finansal durum 

tablosu tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları çerçevesinde bir karşılık ayrılmıştır. Vergiye tabi kâr, 

diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 

indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kâr-

dan farklılık gösterir. 
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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 finansal 

durum tablosu yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 

belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır-

ken, 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, Şirket‟in 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 kay-

naklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konu-

su farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının 

muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.  
 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her finansal durum tablosu tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Erte-

lenmiş 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 geti-

rileceği dönemde geçerli olması beklenen ve finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yasallaşmış veya 

önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi var-

lıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket‟in finansal durum tablosu tarihi itibarıyla var-

lıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntem-

lerin 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 tarafın-

dan toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket‟in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleş-

tirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 

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 birleş-

melerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, kar 

veya zarar tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesap-

lanmasında 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. 
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ĠliĢkili Taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır, 

 

(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla, 

 

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, İşletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulun-

ması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere); 

(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya 

(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

 

(b) Tarafın, Şirket‟in bir iştiraki olması, 

(c) Tarafın, Şirket‟in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması, 

(d) Tarafın, Şirket‟in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması, 

(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması, 

(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de bahsedilen her-

hangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması veya 

(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında 

sağlanan fayda planları olması gerekir. 

 

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir 

bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Şirket, ilişkili taraflarıyla olağan faaliyetleri çerçe-

vesinde iş ilişkilerine girmektedir. 

 

Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar 

 

Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para cinsinden 

kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak değerlemeye tabi 

tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya zararı olarak kar veya zarar 

tablosuna yansıtılmaktadır.  
 
Dönem sonlarında kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir: 

 

    31.12.2013 31.12.2012 

USD 2.1343 1.7826 

EURO 2.9365 2.3517 

GBP 3.5114 2.8708 

CHF 2.3899 1.9430 
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Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 
 
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama 

veya risk ve fayda açısından Şirket‟in diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında Şirket‟in diğer 

bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket‟in, belirli bir ekonomik çevrede 

mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren 

diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. 

 

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür. 

Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik; 

bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan kazanılması ve grup dışı 

müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasılatı-

nın, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az %10‟unu oluşturması veya kar veya zararla sonuç-

lanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam sonuçları ile zarar eden bölümlerin toplam sonuçla-

rının mutlak anlamda büyük olanının en az %10‟una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin 

toplam varlıklarının en az %10‟unu oluşturmasıdır. 

 

Şirket, faaliyetlerini aynı coğrafi bölgede ve aynı sektörde sürdürmektedir. Bu sebepten, bölümlere göre ra-

porlama yapılmamıştır. 

 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 

 

Kıdem Tazminatı 

 

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan 

veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazmina-

tı ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, azami 3,254 

TL (31 Aralık 2012: 3,034 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak he-

saplanmaktadır. 

 

Şirket, ilişikteki finansal tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını, Şirket‟in personel hizmet süresini 

tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz 

alarak hesaplamış ve finansal durum tablosu tarihinde etkin faiz ve enflasyon oranları sonucunda ortaya 

çıkan iskonto oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan aktüeryal kazanç / (kayıp) dışındaki tüm kazanç ve ka-

yıplar kar veya zarar tablosuna, aktüeryal kazanç / (kayıplar) ise özkaynak değişim tablosuna yansıtılmıştır.   

   
Sosyal Sigortalar Primleri 

 

Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu‟na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket‟in, bu 

primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk esasına göre ilgili dö-

nemlere personel giderleri olarak yansıtılmaktadır. 

 

Kar Payları 

 

Kar payı alacakları, Şirket‟in iştiraklerinden elde ettiği kar payları temettünün tahsil etme hakkı doğduğu 

zaman gelir kaydedilir, kar payı ödemeleri ise ilan edildikleri dönemde kardan dağıtım olarak gösterilir. 

 

ÖdenmiĢ Sermaye 

 

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyet-

ler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler. 
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Paylara ĠliĢkin Primler / Ġskontolar 
 
Paylara ilişkin primler, hisse senedi ihraç primlerinden oluşmaktadır. Hisse senedi ihraç primi, Şirket‟in 

elinde bulunan bağlı ortaklık ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların ile kendine ait hisselerinin 

nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Şirket‟in ikti-

sap ettiği Şirketler ile ilgili çıkarmış olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki 

farkı temsil eder.  

 

Devlet TeĢvik ve Yardımları 
 

Devlet teşvik ve yardımları, bir işletmeyi devlet yardımı olmadan yapmayacağı bir takım işlere girebilme-

sini teşvik etmek amacıyla veya diğer nedenlerle yapılan işlemlerdir. Devlet yardımı, devletin bir işletmeye 

veya işletme grubuna belirli kriterleri yerine getirmeleri şartıyla, ekonomik fayda sağlaması amacıyla yap-

tığı işlemleri; devlet teşvikleri, önceki dönemlerde veya gelecekte işletmenin esas faaliyet alanı ile ilgili 

belirli kriterlere uymuş veya uyacak olması karşılığında, devletin işletmeye transfer ettiği ekonomik kay-

nakları ifade etmektedir.   

 

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, 

elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafından 

elde edileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır. 

 

Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Tarihinden Sonraki Olaylar 

 

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 

finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi 

ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

 

Şirket, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, 

finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Finansal durum tablosu tarihinden 

sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, finansal tablo dipnotlarında açıklan-

maktadır. 

 

Hisse BaĢına Kazanç 

 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili dönem içerisinde piyasa-

da mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

 

Türkiye‟de Şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlarından ve özsermaye enflasyon düzeltme farkla-

rından, sermayedeki payları oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. 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 dağıtımla-

rının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır. 
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Hasılat 

 

Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket‟e 

akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden ta-

hakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi 

suretiyle bulunmuştur. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı tıbbi flasterler, ilk yardım bantları ve kapsikumlu roma-

tizma yakısı satışlarının kaydedilmesini aşağıdaki prensipler dahilinde gerçekleştirmektedir. 

 

Malların satışı 

 

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir: 

 

 - Şirket‟in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

 - Şirket‟in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir  

    kontrolünün olmaması, 

 - Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi, 

 - İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, 

 - İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi. 

 

Hizmet sunumu 

 

Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle 

ilgili hasılat işlemin finansal durum tablosu tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal 

tablolara yansıtılır. Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir 

biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir: 

 

 - Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

 - İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; 

 - Finansal durum tablosu tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

ve  

 - İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde  

    ölçülebilmesi. 

 

Faiz geliri 

 

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. 

 

Temettü ve diğer gelirler 
 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettüyü tahsil etme hakkı doğduğu 

zaman finansal tablolara yansıtılır. 

 

Diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların transferlerinin 

yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların 

Şirket‟e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden 

tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 
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Nakit AkıĢ Tablosu 

 

Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen 

şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akış 

tablolarını düzenlemektedir. Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve fi-

nansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.  İşletme faaliyetlerden kaynaklanan 

nakit akışları, Şirket‟in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle 

ilgili nakit akışları, Şirket‟in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullan-

dığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akışları, Şirket‟in finansal faa-

liyetlerde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değer-

ler, nakit ve vadesiz banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likidi-

teye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

 

NOT 3 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

Şirket ile ilişkili taraflar arasındaki ticari veya ticari olmayan işlemi bulunmamaktadır. 

 

01.01-31.12.2013 döneminde üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri men-

faatler) 425,446 TL‟dir(01.01-31.12.2012:402,524 TL).  

 
 

NOT 4 – NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Kasa 120 337 

Bankalar 

  

 

Vadesiz 296,666 688,797 

        296,786 689,134 

 

NOT 5 – FĠNANSAL YATIRIMLAR 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklar detayı aşa-

ğıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Ataer Enerji A.Ş. 1,410 1,410 

        1,410 1,410 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket‟in Ataer Enerji A.Ş. üzerinde herhangi bir kont-

rol gücü veya önemli etkinliği bulunmamaktadır. 

 

Satılmaya hazır finansal varlık; aktif sermaye piyasalarında işlem görmediğinden ve makul değeri güvenilir 

bir şekilde ölçülemediğinden, maliyet bedelinden varsa değer düşüklüğü arındırılmış olarak finansal tablo-

lara yansıtılmıştır. 
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NOT 6 – FĠNANSAL BORÇLAR 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal borçlar detayı aşağıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Kredi kartları 60,788 41,278 

        

Toplam finansal borçlar 60,788 41,278 

 

NOT 7 – TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket‟in ticari alacakları detayı aşağıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Ticari alacaklar 923,818 665,288 

Ticari alacak reeskontları (-) (59,456) (39,771) 

Alacak çek ve senetleri 841,457 2,298,342 

Şüpheli ticari alacaklar 278,094 226,035 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (278,094) (226,035) 

    Kısa vadeli ticari alacaklar 1,705,819 2,923,859 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ticari alacakların ortalama vadesi 71 gündür (31 Aralık 2012: 50 gün). 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ticari alacakların  278,094 TL (31 Aralık 2012: 226,035 TL) tutarındaki 

kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş 

tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. 

 

Kısa vadeli ticari borçlar 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket‟in ticari borçlar detayı aşağıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Ticari borçlar 482,803 1,751,702 

Diğer ticari borçlar 60,987 - 

Ticari borç reeskontları (-) (8,050) (35,994) 

        535,740 1,715,708 

 

Şirket‟in ticari borçlarının ortalama ödeme vadesi 56 gündür (31 Aralık 2012: 32 gün). 
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NOT 8 – DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

Kısa vadeli diğer alacaklar 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacakları aşağıdaki gibidir: 

 

Diğer kısa vadeli alacaklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    KDV iade alacağı 109,025 287,982 

Avans olarak alınan alacak senetleri 80,000 - 

Personelden alacaklar 10,802 26,792 

Verilen depozito ve garantiler 2,257 2,257 

        202,084 317,031 

 

Kısa vadeli diğer borçlar 
 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçları aşağıdaki gibidir: 

 

Diğer kısa vadeli borçlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Diğer borçlar - 3,885 

        - 3,885 
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NOT 9 – STOKLAR 
 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle stokların detayı aşağıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    İlk madde ve malzeme 895,384 251,352 

Mamüller 314,420 212,073 

Ticari mallar 217,732 362,095 

Yardımcı malzeme ve yedek parça 13,103 111,713 

Stok değer düşüklüğü karşılığı ( - ) (36,622) - 

        1,404,017 937,233 

 

 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, stoklar üzerinde 1,300,000 TL tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır. 

 

NOT 10 – PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER 

 
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir; 

 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Verilen sipariş avansları 317,845 65,766 

Gelecek aylara ait giderler 38,720 24,205 

Personel ve iş avansları 870 806 

        357,435 90,777 

 

NOT 11 – CARĠ DÖNEM VERGĠSĠYLE ĠLGĠLĠ VARLIKLAR 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıklarının detayı aşağı-

daki gibidir; 

 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Peşin ödenen vergiler ve fonlar 448,821 - 

        448,821 - 
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NOT 12 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR, Net  
 

Maliyet Değerleri 

Arsa ve 

binalar 

Makine, 

tesis ve 

cihazlar Taşıtlar 

Döşeme ve 

demirbaşlar 

Yapılmakta 

olan  

yatırımlar Toplam 

1 Aralık 2012 bakiyesi 587,683 890,098 323,507 579,371 38,612 2,419,271 

       Girişler 6,784 97,981 2,573 15,456 139,804 262,598 

Değerleme (*) 3,832,748 - - - 

 

3,832,748 

Transferler 12,292 148,158 - - (160,450) - 

  

    

   31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi 4,439,507 1,136,237 326,080 594,827 17,966 6,514,617 

  

    

   Girişler 10,193 95,501 150,857 27,163 655,765 939,479 

Çıkışlar - - (133,543) (2,035) (22,168) (157,746) 

Transferler 10,648 22,156 - - (32,804) - 

  

    

   31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 4,460,348 1,253,894 343,394 619,955 618,759 7,296,350 

  

  

    Birikmiş Amortismanlar         

1 Aralık 2012 bakiyesi 218,555 418,684 147,086 452,248 - 1,236,573 

  

    

   Girişler 17,950 81,065 61,418 30,650 - 191,083 

  

    

   31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi 236,505 499,749 208,504 482,898 - 1,427,656 

  

    

   Girişler 21,559 112,287 66,383 30,818 - 231,047 

Çıkışlar - - (54,582) (814) - (55,396) 

  

    

   31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 258,064 612,036 220,305 512,902 - 1,603,307 

 

            

31 Aralık 2012 Net Defter Değeri 4,203,002 636,488 117,576 111,929 17,966 5,086,961 

31 Aralık 2013 Net Defter Değeri 4,202,284 641,858 123,089 107,053 618,759 5,693,043 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerinde 4,397,807 TL tutarında sigorta teminatı 

bulunmaktadır. 
 

Şirket‟in arsa ve binalarının 19 Şubat 2013 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeri Şirket‟in Sermaye Piyasa-

sı Kurulu‟nca onaylı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilmiştir. TSKB Gayrimenkul 

Değerleme A.Ş.; değerleme çalışmasında gayrimenkulle ilgili sağlıklı kira değerlerine ulaşılamadığı, ta-

şınmazın bulunduğu bölgede çoğunlukla satış işlemleri gerçekleşmesi sebebiyle tercihli kullanım alanı 

imarlı gayrimenkullerin değerlemesinde, arsa için emsal karşılaştırma yaklaşımı analizi yöntemini, binalar 

için ise maliyet yaklaşımı yöntemini tercih etmiştir. 
 

Maddi duran varlıkların içerisinde finansal kiralama yoluyla elde edilen varlıklar bulunmamaktadır. 
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NOT 13 – MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR    
 

 

Maliyet Değerleri Haklar Toplam 

1 Aralık 2012 bakiyesi 92,893 92,893 

   Girişler 4,650 4,650 

Çıkışlar - - 

   31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi 97,543 97,543 

   Girişler 1,132 1,132 

Çıkışlar - - 

   31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 98,675 98,675 

 

  

 

  

Birikmiş Amortismanlar   

1 Aralık 2012 bakiyesi 67,231 67,231 

   Girişler 9,333 9,333 

Çıkışlar - - 

   31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi 76,564 76,564 

 

  

Girişler 7,471 7,471 

Çıkışlar - - 

 

  

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 84,035 84,035 

 

  

31 Aralık 2012 Net Defter Değeri 20,979 20,979 

31 Aralık 2013 Net Defter Değeri 14,640 14,640 
 

 

NOT 14 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

 

Kısa vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalar 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Personele borçlar 226,208 - 

Kullanılmayan izin karşılığı 59,941 86,015 

Sosyal güvenlik primi borçları 41,113 37,704 

    Toplam kısa vadeli borç karşılıkları 327,262 123,719 

 

Personele borçlar, Şirket‟in personeline ödenecek olan ücret ve primleri kapsamaktadır.  

 

Kullanılmayan izin karşılığı, Şirket Yönetimi‟nin 2013 yılında yükleneceklerini düşündükleri gideri 

yansıtmaktadır. 
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Uzun vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalar 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Kıdem tazminatı karşılıkları 193,052 90,637 

    Toplam uzun vadeli borç karşılıkları 193,052 90,637 

 

 Şirket‟in kıdem tazminatı karşılığı Dipnot 2‟de açıklandığı şekilde hesaplanmıştır. 31 Aralık 2013 tarihinde 

karşılık,  her hizmet yılı için maksimum 3,254 TL olmak üzere 30 günlük ücret üzerinden ve emeklilik ya 

da ayrılış tarihindeki oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır (31 Aralık 2012: 3,034 TL TL).   

 

 Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait mali tablolarında yukarıda 

belirtilen esaslara dayanarak beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe 

indirgenerek hesaplanmış kıdem tazminatı yükümlülüğünü mali tablolarına yansıtmıştır. Bilanço gününde 

kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2013 31.12.2012 

Reeskont oranı %10.25 %7.38 

Enflasyon oranı %6.60 %5.00 

Reel iskonto oranları %3.42 %2.27 

 

Şirket, çalışanlarına kıdem tazminatı dışında başka bir fayda sağlamamaktadır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

    31 Aralık 2013 

   

 

1 Ocak bakiyesi 90,637 

 

Hizmet maliyeti 33,590 

 

Faiz maliyeti 21,384 

 

Aktueryal (kazanç) / kayıp, net 108,193 

 

Dönem içindeki ödemeler (60,752) 

  

 

  

  Dönem sonu bakiyesi 193,052 
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NOT 15 - KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

KoĢullu Varlıklar 
 

Şirket‟in koşullu varlıkları aşağıdaki gibidir; 

 

Teminat mektupları - Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle çeşitli kurumlardan 73,435 TL tutarında te-

minat mektubu almıştır (31 Aralık 2012: 118,300 TL). Alınan teminat mektuplarının detayı aşağıdaki gibi-

dir: 

 

  31.12.2013 31.12.2012 

      

Gümrük müdürlükleri 73,435 46,300 

Vergi daireleri - 72,000 

      

  73,435 118,300 

 

Teminat çekleri ve senetleri - Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle müşterilerinden uzun ve kısa vadeli 

ticari alacakları için 332,051 TL tutarında teminat almıştır (31 Aralık 2012:289,723 TL). 

 

Alınan Teminat Senedi   Tutar 

      

Müşteriler TL 137,051 

      

    137,051 

 

Alınan Teminat Çeki   Tutar 

      

Müşteriler TL 195,000 

      

    195,000 

 

Ġpotekler – 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Şirket, kısa ve uzun vadeli ticari alacaklarına karşılık almış 

olduğu  ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 : Yoktur). 
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KoĢullu Yükümlülükler 
 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket‟in teminat / rehin / ipotek (“TRİ”) pozisyonuna 

ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 

    

    

Para Birimi Toplam 

      
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam 

Tutarı TL 73,435 

B. 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              -    

      

Toplam   73,435 
 

Şirket‟in vermiş olduğu diğer TRİ‟lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 

0%‟dir (31 Aralık 2012 – 0%). 

31 Aralık 2012 

    

    

Para Birimi Toplam 

      
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam 

Tutarı TL 118,300 

B. 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              -    

      

Toplam   118,300 

 

Davalar - Şirkete karşı zaman zaman ticari faaliyetleri ile ilgili dava açılabilmektedir. Bunlarla ilgili riskle-

rin gerçekleşebilirliği analiz edilmektedir. Bu tür olayların sonucu tam olarak tahmin edilemese de Şirket 

yönetimi söz konusu davaların mali tablolarda karşılık ayrılan tutarlardan hariç önemli bir yükümlülük 

doğurmayacağı kanaatindedir. 
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NOT 16 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıklarının detayı aşağıdaki 

gibidir; 

 

Diğer dönen varlıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Devreden KDV 928,522 490,432 

        

    928,522 490,432 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ertelenmiş gelirlerinin detayı aşağıdaki 

 gibidir; 

 

ErtelenmiĢ gelirler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Alınan avanslar 231,308 115,251 

        231,308 115,251 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer duran varlıklarının detayı aşağıdaki 

gibidir; 

 

Diğer duran varlıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Gelecek yıllara ait giderler 19,295 340 

        19,295 340 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki 

gibidir; 

 

Kısa vadeli karĢılıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Gider tahakkukları 9,003 173,304 

Dava karşılıkları 1,400 - 

        10,403 173,304 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülüklerinin detayı 

aşağıdaki gibidir; 

 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler 44,045 53,778 

Diğer yükümlülükler 790 553 

        44,835 54,331 
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NOT 17 – VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 
 

Ertelenmiş Vergi 
 

Şirket, 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. 

 
    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

    

Kümülatif 

Geçici 

Farklar 

Ertelenmiş 

Vergi 

Kümülatif 

Geçici 

Farklar 

Ertelenmiş 

Vergi 

      Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri) 

    

      

 

Maddi duran varlık yeniden değerleme etkisi (3,832,746) (191,637) (3,832,746) (191,637) 

 

Maddi varlıkların amortisman /diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları (274,766) (54,953) (287,955) (57,591) 

 

Kıdem tazminatı karşılıkları 193,052 38,610 90,637 18,127 

 

İtfa edilmiş maliyet yönteminin alacak ve borçlar üzerindeki etkisi 51,406 10,281 39,770 7,954 

 

Kullanılmamış izin karşılıkları 59,941 11,988 86,015 17,203 

 

Kur farkları 2,116 423 35,950 7,190 

 

Şüpheli alacak karşılık gideri 75,128 15,026 81,150 16,230 

 

Stoklardaki değişim 146,726 29,345 - - 

 

Ertelenmiş gelir tahakkuku iptali (223,444) (44,689) - - 

 

Stok değer düşüklüğü 36,458 7,292 - - 

 

Dava karşılığı 1,400 280 - - 

 

Diğer  22,219 4,444 21,670 4,334 

      Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net   (173,590)   (178,190) 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda bulunan 

vergi gelir / (giderleri) aşağıdaki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

 

  31.12.2013 31.12.2012 

        

 

Cari dönem vergisi (469,670) (499,837) 

 

Ertelenmiş vergi (8,307) 23,968 

        

    (477,977) (475,869) 

 

Kurumlar Vergisi 
 

 

Şirket, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket‟in 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 tespitin-

de gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergi-

ye 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 (2012: % 20)‟dir. 
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Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı 

kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üze-

rinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı % 20‟dir (2012: % 20). 

 

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 (özel hesap dö-

nemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyanname-

lerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl 

içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda kurumlara yönelik istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket‟e ilişkin 

olanları aşağıda açıklanmıştır; 

 

İndirilebilir mali zararlar 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem 

kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.  

 

Emisyon Primi İstisnası  

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itiba-

ri değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden 

istisnadır. 

 

Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan 

hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75‟i kurumlar vergisinden istisna-

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

işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı so-

nuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların 

bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışında-

dır. 

 

Gelir Vergisi Stopajı 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazan-

cına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Şirketlerin Türkiye‟deki şubelerine dağıtı-

lanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir 

vergisi stopaj oranı, 23 Temmuz 2006 tarihi itibariyle % 15 olarak değiştirilmiştir. 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 belgesi yatırım harcamalarından Şirketlerin üretim faaliye-

tiyle doğrudan ilgili olanların % 40‟ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz 

yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 
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NOT 18 – ÖZKAYNAKLAR 

 

18.1  ÖdenmiĢ Sermaye 
 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

Hissedarlar % 31 Aralık 2013 % 31 Aralık 2012 

Seyit Şanlı >99.99 2,849,990 >99.99 1,399,990 

Halil Karakaya <0.01 5 <0.01 5 

Banu Ceyda Şanlı <0.01 5 <0.01 5 

          

Toplam 100% 2,850,000 100% 1,400,000 
 

 

31 Aralık 2012 tarihinde; 1,400,000 adet payın 100,000 TL nominal paya tekabül eden 100,000 adeti A 

grubu nama yazılı hisse olarak, 1,300,000  TL nominal paya tekabül eden  1,300,000 adeti B grubu hami-

line yazılı hisse olarak paylara bölünmüştür. 100,000 adet A grubu nama yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya, 

1,299,990 adet B grubu hamiline yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya , 5 adet B grubu hamiline yazılı hisse Halil 

Karakaya‟ya, 5 adet B grubu hamiline yazılı hisse Banu Ceyda Şanlı‟ya aittir.  

 

3 Aralık 2013 tarihli 8456 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi‟nin ilanı ile; 2,850,000 adet payın 335,000 TL no-

minal paya tekabül eden 335,000 adeti A grubu nama yazılı hisse olarak, 2,515,000  TL nominal paya te-

kabül eden  2,515,000 adeti B grubu hamiline yazılı hisse olarak paylara bölünmüştür. 335,000 adet A gru-

bu nama yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya, 2,514,990 adet B grubu hamiline yazılı hisse Seyit Şanlı‟ya , 5 adet B 

grubu hamiline yazılı hisse Halil Karakaya‟ya, 5 adet B grubu hamiline yazılı hisse Banu Ceyda Şanlı‟ya 

aittir. 

 

18.2  Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları hesabının detayı 

aşağıdaki gibidir; 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

  

   Sermaye düzeltme farkları 2,583,836 2,583,836 

  

       2,583,836 2,583,836 
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18.3     Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 
 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabi-
lirler. 

 

Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrı-

lır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket‟in ödenmiş sermayesinin %20‟sine 

ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermaye-

nin %5‟ini aşan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiş sermaye-

nin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir 

şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler hesabının detayı 

aşağıdaki gibidir; 
 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

        

Yasal yedekler 184,143 79,015 

        

    184,143 79,015 

 

18.4 GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları 
 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurula-

rına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin 

yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esna-

sında değerlemelerde çıkan farklılıkların; “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye 

ilave edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi 

Farkları” kalemiyle; “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynak-

lanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararı” ile 

ilişkilendirilecektir. 

 

SPK‟nın 30 Aralık 2003 tarihli ve 66/1630 sayılı kararına göre, enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo 

denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “Geçmiş Yıl Zararı”nda izlenen tutarın, SPK‟nın kar dağıtımına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar 

rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte “Geçmiş Yıl Zararı”nda 

izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karı, kalan zarar miktarının ise 

sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine 

göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedek-

ler Şirket‟in nominal ödenmiş sermayesinin %20‟sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5‟i birinci 

yasal yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket‟in ödenmiş sermayesinin %5‟inin üzerin-

deki tüm kar dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal ye-

dekler ödenmiş sermayenin %50‟sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği 

noktada zararları kapatmak için kullanılabilirler. 
 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

        

Geçmiş yıl zararları (2,028,114) (1,875,932) 

        

    (2,028,114) (1,875,932) 
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18.5 Kıdem Tazminatı KarĢılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 

 

Şirket, 31 Aralık 2013,2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolarına, de-

tayı Dipnot 2‟de anlatılan esaslara dayanarak beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak 

finansal durum tablosu gününe indirgenerek hesaplanmış kıdem tazminatı yükümlülüğünü yansıtmıştır. 

Hesaplanan aktüeryal kazanç / (kayıp) dışındaki tüm kazanç ve kayıplar kar veya zarar tablosunda, aktüeryal 

kazanç / (kayıplar) ise özkaynak değişim tablosunda gösterilmiştir. 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

  

   Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç /(kayıp) (97,176) (10,621) 

  

       (97,176) (10,621) 

 

18.6 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme ArtıĢları/AzalıĢları 

 

Değer artış fonları, maddi duran varlıkların endekslenmiş değerinden fazlası ve bu fazla üzerinden hesapla-

nan ertelenmiş vergiden oluşmaktadır. Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maddi 

duran varlıklarının üzerindeki yeniden değerleme artış/azalışlarının etkisi aşağıdaki gibidir: 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

  

   Yeniden değerleme fonu 3,641,109 3,641,109 

  

       3,641,109 3,641,109 

 

NOT 19 – SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

 

19.1 Hasılat 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki satışlarının detayı aşağıdaki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Yurtiçi satışlar 7,763,797 6,395,362 

Yurtdışı satışlar 4,631,789 4,837,218 

Diğer satışlar(*) 48,665 35,360 

   

  

Brüt satışlar 12,444,251 11,267,940 

   

  

Satışlardan iadeler (512,718) (207,128) 

Satış iskontoları (43,691) (24,837) 

Satışlardan diğer indirimler - (1,000) 

    Net satış gelirleri 11,887,842 11,034,975 

 

(*) Hurda satışlarını içermektedir. 
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19.2 SatıĢların Maliyeti 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki satışların maliyeti detayı aşağıdaki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Direk ilk madde malzeme giderleri 4,236,279 5,714,671 

Direk işçilik giderleri 1,752,643 801,131 

Genel üretim giderleri 1,181,360 459,881 

Amortisman giderleri 187,232 155,897 

        

Üretilen mamul maliyeti 7,357,514 7,131,580 

  

    

Mamul stoklarında değişim     

1. Dönem başı mamul (+) 212,934 133,218 

2. Dönem sonu mamul (-) (314,419) (212,934) 

        

Satılan mamul maliyeti 7,256,029 7,051,864 

  

    

Ticari mal maliyeti     

1. Dönem başı ticari mal stoku (+) 361,235 559,868 

2. Dönem içi alışlar (+) 389,686 (16,838) 

3. Dönem sonu ticari mal stoku (-) (217,732) (361,235) 

        

Satılan ticari mallar maliyeti 533,189 181,795 

  

    

Satışların maliyeti, net 7,789,218 7,233,659 

 

NOT 20 –  NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönelerine ait niteliklerine göre 

giderlerin dağılımı aşağıdaki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Araştırma ve geliştirme giderleri 43,120 47,835 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 689,768 647,999 

Genel yönetim giderleri 1,127,163 777,716 

   

  

    1,860,051 1,473,550 
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20.1  Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait pazarlama, satış ve dağıtım 

giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir; 

 

    01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

        

Personel giderleri 285,132 302,125 

Kargo giderleri 198,754 155,644 

İhracat giderleri 69,383 57,742 

Promosyon giderleri 31,222 49,553 

Temsil, ağırlama ve seyahat giderleri 3,058 11,963 

Diğer giderler 102,219 70,972 

        

    689,768 647,999 

 

20.2  Genel yönetim giderleri 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim giderlerinin 

detayı aşağıdaki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Personel giderleri 612,494 467,176 

Danışmanlık giderleri 143,604 52,354 

Amortisman giderleri 51,286 39,812 

Kıdem tazminatı giderleri 43,564 26,615 

Şüpheli alacak karşılık gideri 1,620 14,047 

Vergi, resim ve harçlar 20,973 13,927 

Bakım ve onarım giderleri 42,913 22,613 

Diğer giderler 210,709 141,172 

  

    

    1,127,163 777,716 
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20.3 AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri 

 

Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönelerine ait araştırma ve 

geliştirme giderleri detayı aşağıdaki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

 

      

Personel giderleri 43,099 42,569 

Amortisman giderleri - 2,428 

Diğer 21 2,838 

 

      

    43,120 47,835 

 

NOT 21 –  ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER / GĠDERLER 

 

21.1  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler  

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait esas faaliyetler diğer gelirle-

ri aşağıdaki gibidir: 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

        

Teşvik gelirleri(*) 122,506 113,173 

Cari kur farkı gelirleri 148,908 97,562 

Finansman kur farkı gelirleri 128,427 38,891 

Reeskont gelirleri 47,821 35,994 

Diğer gelirler 183 984 

        

    447,845 286,604 

 

(*) Ar-Ge projesi desteği gelirleri, Şirket‟in 2012 yılı içerisinde “Yarabandı Makinası Projesi” ile ilgili 

TÜBİTAK‟tan almış olduğu hibelerden oluşmaktadır. 
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21.2  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait esas faaliyetler diğer gider-

leri aşağıdaki gibidir: 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Karşılık giderleri - 54,202 

Cari kur farkı giderleri 184,308 117,515 

Finansman kur farkı giderleri 33,746 11,368 

Reeskont giderleri 95,450 39,771 

Teminat mektubu giderleri - 3,015 

Çalışmayan kısım gider ve zararları - 2,303 

Çalışmayan kısım amortismanları - 2,280 

Diğer giderler - 24,678 

        313,504 255,132 

 

NOT 22 – YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER / GĠDERLER 

 

22.1  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden 

gelirler aşağıdaki gibidir: 

 

  

01.01.- 01.01.- 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.12.2013 31.12.2012 

    Sabit kıymet satış karları 13,611 - 

        13,611 - 

 

22.2  Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden 

giderler aşağıdaki gibidir: 

 

  

01.01.- 01.01.- 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.12.2013 31.12.2012 

    Sabit kıymet satış zararları 10,128 - 

        10,128 - 
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NOT 23 – FĠNANSMAN GELĠRLERĠ / GĠDERLERĠ 

 

23.1  Finansman Gelirleri 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman gelirleri aşağıda-

ki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Faiz geliri 458 7,612 

        458 7,612 

 

23.2  Finansman Giderleri 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman giderleri aşağı-

daki gibidir; 

 

  

01.01.- 01.01.- 

    31.12.2013 31.12.2012 

    Faiz giderleri - 26,353 

Komisyon giderleri 7,452 2,491 

        7,452 28,844 
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NOT 24 – HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait nominal değeri 1TL 

olan hisse başına kazanç / (zarar) aşağıdaki gibidir: 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

        

Nominal değeri 1 TL olan çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortama adedi 2,850,000 1,400,000 

Net Kar 1,891,426 1,862,137 

  

   Hisse başına kar (1 TL Nominal değerde A ve B grubu hisse senetleri 

için) 0.6637 1.330 

 

 

NOT 25 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
 

Finansal Araçlar 
 

Sermaye Risk Yönetimi 

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 

borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

Şirket‟in sermaye yapısı 6. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, 

çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.  

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

        

Toplam borçlar 2,046,648 2,878,612 

Eksi: Hazır değerler (296,786) (689,134) 

Net borç 1,749,862 2,189,478 

        

Toplam öz sermaye 9,025,224 7,679,544 

Toplam sermaye 10,775,086 9,869,022 

        

Net Borç / Toplam Sermaye oranı 16% 22% 

 

Finansal Risk Faktörleri 

Şirket 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. Şirket‟in risk yönetimi programı 

genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz 

etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, 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 Şirket‟in finans bölümü tarafından finansal risk 

tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket‟in 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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Kredi riski yönetimi 

 

31 Aralık 2013 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Banka 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf Mevduatı 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E)(*) - 1,705,819 - 202,084 296,666 

Azami riski teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**) - 405,486 - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri - 1,705,819 - 202,084 296,666 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde 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) - 278,094 - - - 

   Değer düşüklüğü (-) - (278,094) - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 

   Değer düşüklüğü (-) - - - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 

alınmamıştır. 

(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri ve teminat çeklerinden oluşmaktadır. 

 

31 Aralık 2012 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Banka 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf Mevduatı 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E)(*) - 2,923,859 - 317,031 688,797 

Azami riski teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı(**) - 289,723 - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri - 2,923,859 - 317,031 688,797 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde 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) - - - - - 

   Değer düşüklüğü (-) - - - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 

   Değer düşüklüğü (-) - - - - - 

   Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 

alınmamıştır. 

(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri ve teminat çeklerinden oluşmaktadır. 
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Likidite riski yönetimi 

 

Likidite riski, Şirket‟in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana 

gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olay-

ların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynakları-

nı dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri 

kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 
 
 Şirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablo aşağıdadır; 

 

Yükümlülükler 31 Aralık 2013 

31 Aralık 2013 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca 

nakit  

çıkıĢlar 

toplamı 

(=I+II+III) 

3 Aydan 

Kısa (I) 

3 - 12 Ay 

arası (II) 

1- 5 Yıl 

arası 

(III) 

            

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler           

      Finansal borçlar 60,788 60,788 60,788 - - 

Ticari borçlar 535,740 543,790 543,790 - - 

Diğer Borçlar 327,262 327,262 327,262 - - 

Borç karşılıkları 55,238 55,238 55,238 - - 

        979,028 987,078 987,078 - - 

 
 

Yükümlülükler 31 Aralık 2012 

31 Aralık 2012 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca 

nakit  

çıkıĢlar 

toplamı 

(=I+II+III) 

3 Aydan 

Kısa (I) 

3 - 12 Ay 

arası (II) 

1- 5 Yıl 

arası 

(III) 

            

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler           

      Finansal borçlar 41,278 41,278 41,278 - - 

Ticari borçlar 1,715,708 1,787,696 1,787,696 - - 

Diğer Borçlar 127,604 127,604 127,604 - - 

Borç karşılıkları 227,635 227,635 227,635 - - 

        2,112,225 2,184,213 2,184,213 - - 
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Kur riski yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış 

politikalara dayalı olarak yapılan  vadeli döviz alım/satım  sözleşmeleri ile yönetilmektedir. 
 

Şirket‟in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan 

yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla  dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

DÖVĠZ POZĠSYONU TABLOSU 

  31.12.2013 

  TL karşılığı fonksiyonel ABD Euro 

  para birimi Doları   

1. Ticari Alacaklar 390,069 182,762 - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar - - - 

(Kasa,banka hesapları dahil) 480,894 225,269 35 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

3. Diğer - - - 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 870,963 408,031 35 

5. Ticari Alacaklar - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

7. Diğer - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 870,963 408,031 35 

10. Ticari Borçlar 15,184 4,445 1,940 

11. Finansal Yükümlülükler - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 168,071 51,072 20,115 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 183,255 55,517 22,055 

14. Ticari Borçlar - - - 

15. Finansal Yükümlülükler - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16) - - - 

18. Toplam yükümlülükler 183,255 55,517 22,055 

19. Bilanco dıĢı türev araçlarının net varlık / yükümlülük pozis-

yonu (19a-19b) - - - 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - 

20. Net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (9-18+19) 687,708 352,514 (22,020) 

21. Parasal Kalemler Net yabancı para varlık/yükümlülük pozis-

yonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 687,708 352,514 (22,020) 

22. Döviz hedge'i icin kullanılan finansal aracların toplam 

gerceğe uygun değeri - - - 

23. Ġhracat 5,072,041 2,668,933 - 

24. Ġthalat 1,504,681 284,024 382,344 
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DÖVĠZ POZĠSYONU TABLOSU 

  31.12.2012 

  
TL karĢılığı fonksiyonel  

para birimi  

ABD EURO 

Doları   

1. Ticari Alacaklar 315,219 176,831 - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,banka hesapları dahil) 651,285 306,300 44,765 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

3. Diğer - - - 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 966,504 483,131 44,765 

5. Ticari Alacaklar - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

7. Diğer - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 966,504 483,131 44,765 

10. Ticari Borçlar - - - 

11. Finansal Yükümlülükler - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (63,983) (35,893) - 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (63,983) (35,893) - 

14. Ticari Borçlar - - - 

15. Finansal Yükümlülükler - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16) - - - 

18. Toplam yükümlülükler (63,983) (35,893) - 

19. Bilanco dıĢı türev araçlarının net varlık / yükümlülük pozis-

yonu (19a-19b) - - - 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - 

20. Net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (9-18+19) 902,521 447,238 44,765 

21. Parasal Kalemler Net yabancı para varlık/yükümlülük po-

zisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 902,521 447,238 - 

22. Döviz hedge'i icin kullanılan finansal aracların toplam 

gerceğe uygun değeri - - - 

23. Ġhracat 5,351,957 3,002,332 - 

24. Ġthalat 1,062,091 595,810 - 

 

Kur Riskine Duyarlılık Analizi 
 

Şirket, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

Aşağıdaki tablo Şirket‟in ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10‟luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 

göstermektedir. %10‟luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kul-

lanılan 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  fonksiyo-

nel para birimi dışındaki  kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda  ve diğer  özkaynak kalemle-

rindeki artışı  ifade eder. 
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31 Aralık 2013 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında % 10 

oranında değer kazansaydı / kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden 

olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı / zararı sonucu net zarar 33,049 TL daha yüksek / dü-

şük olacaktı.  

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

01.01. - 31.12.2013 Dönemi Ġtibariyle 

  Kar / (Zarar) 

  Yabancı paranın  Yabancı paranın 

  değer kazanması değer kaybetmesi 

  ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 35,251 (35,251) 

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3-ABD Doları Net etki (1+2) 35,251 (35,251) 

  Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

4-Euro net varlık / yükümlülüğü (2,202) 2,202 

5-Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6-Euro Net etki (4+5) (2,202) 2,202 

TOPLAM (3+6) 33,049 (33,049) 
 

 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında % 10 

oranında değer kazansaydı / kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden 

olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı / zararı sonucu net zarar 90,252 TL daha yüksek / dü-

şük olacaktı.  

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

01.01. - 31.12.2012 Dönemi Ġtibariyle 

  Kar / (Zarar) Özkaynaklar 

  Yabancı paranın  Yabancı paranın Yabancı paranın  Yabancı paranın 

  değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

  ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 79,725 (79,725) - - 

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 

3-ABD Doları Net etki (1+2) 79,725 (79,725) - - 

  Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

4-Euro net varlık / yükümlülüğü 10,527 (10,527) - - 

5-Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6-Euro Net etki (4+5) 10,527 (10,527) - - 

TOPLAM (3+6) 90,252 (90,252) - - 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir: 

 

    31.12.2013 31.12.2012 

USD 2.1343 1.7826 

EURO 2.9365 2.3517 
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NOT 26 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) 
 

Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraf-

lar arasında alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal 

aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir. Şirket‟in finansal araçların makul değerleri Türkiye‟deki 

finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunu-

lan tahminler, Şirket‟in bir piyasa işleminde edinebileceği tutarları yansıtmayabilir. Şirket‟in finansal araç-

larının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır. 
 

Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini 

için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 

 

Finansal Aktifler 
 

Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler:  
 

-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir.  

-Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin 

bilanço değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır.  

-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin 

edilmektedir. 

 

Finansal Pasifler 

 

Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler:  

 

-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, def-

ter değerlerinin yaklaşık olduğu varsayılmaktadır.  

-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul de-

ğerinin defter değerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 

-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin bilan-

çoda taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır. 

 


