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1. KURUMSAL BİLGİ 

 

Şirket’in Faaliyet Konusu  

 

Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), Taze Kuru Gıda İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. unvanıyla 2009 

yılında Ankara’da kurulmuştur. Şirket, 30.05.2012 Tarih ve 8079 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

olunduğu üzere, 25.05.2012 tarihinde tescil edilmek suretiyle limited şirket nevinden, anonim şirket nevine 

dönüşmüştür. Şirketin unavnı ise, Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak tescil edilmiştir. 

 

Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş.,  her türlü gıda maddelerinin özellikle yaş sebze ve meyvelerden yaş veya 

kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilimum ham ve yardımcı maddelerin 

üretilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işlerde faaliyet 
göstermektedir. Şirketin merkez ve üretim tesisleri, Akçay Mahallesi Yarbaşı Sokak No:6 Kızılcahamam / 

ANKARA adresinde yer almaktadır.  

Şirketin Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya/ANKARA’da şubesi bulunmaktadır. 

Şirket; 19.09.2012 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket ana sözleşmesinde 

ana sözleşme değişikliğine gitmiştir. Bu husus; 19.09.2012 tarihinde tescil edilerek 24.09.2012 tarih ve 8159 

sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

 

Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak bir çok sertifika, kalite ve patent belgesine sahiptir. Bunlardan önemli 

sayılabilecek birkaç tanesi; işletme kayıt belgesi, faydalı model belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve KOŞER Belgesi’dir.  

Şirket’in Hissedarları 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki gibidir. 

  A Grubu B Grubu Toplam 

  Oran (%) 

Sermaye 

Tutarı 

(TL) 

Oran (%) 

Sermaye 

Tutarı 

(TL) 

Oran (%) 

Sermaye 

Tutarı 

(TL) 

Nusret YURTER 5,70 50.717,80 51,26 456.460,15 56,96 507.177,95 

Nazire Erinç YURTER 0,99 8.771,19 8,87 78.940,76 9,85 87.711,95 

Hasan KÖKSAL 0,00 0 0,07 596,68 0,07 596,68 

Ayşenur Rümeysa KOÇ 0,00 0 0,07 596,68 0,07 596,68 

Hatice Hasdemir ŞAHİN 0,00 0 0,07 596,68 0,07 596,68 

Halka Açık Kısım 0,00 0 32,98 293.764,00 32,98 293.764,00 

TOPLAM 6,69 59.488,99 93,32 830.954,95 100,00 890.443,94 
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1. KURUMSAL BİLGİ (devamı) 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki gibidir. 

  A Grubu B Grubu Toplam 

  Oran (%) 

Sermaye 

Tutarı 

(TL) 

Oran (%) 

Sermaye 

Tutarı 

(TL) 

Oran (%) 

Sermaye 

Tutarı 

(TL) 

Nusret YURTER 5,70 50.717,80 51,26 456.460,15 56,96 507.177,95 

Nazire Erinç YURTER 0,99 8.771,19 8,87 78.940,76 9,85 87.711,95 

Hasan KÖKSAL 0,00 0 0,07 596,68 0,07 596,68 

Ayşenur Rümeysa KOÇ 0,00 0 0,07 596,68 0,07 596,68 

Hatice Hasdemir ŞAHİN 0,00 0 0,07 596,68 0,07 596,68 

Halka Açık Kısım 0,00 0 32,98 293.764,00 32,98 293.764,00 

TOPLAM 6,69 59.488,99 93,32 830.954,95 100,00 890.443,94 

 

 
Şirket, Taze Kuru Gıda İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. unvanıyla 2009 yılında Ankara’da kurulmuştur. Şirket, 

30.05.2012 Tarih ve 8079 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunduğu üzere, 25.05.2012 tarihinde 

tescil edilmek suretiyle limited şirket nevinden, anonim şirket nevine dönüşmüştür. Limited Şirket, 2 Ortaklı 

olup, sermayesi 31.12.2011 tarihi itibariyle 100.000 TL’dir. Limited Şirket daha sonra sermayesini, 100.000 

TL’den 800.000 TL (ayni olarak ortaklara borçlardan)’ye artırmış olup, ortak sayısı’da 5 (beş) olmuştur. 

Şirketin nevi değişikliği esnasında düzenlenen 10.05.2012 tarih ve 2012/1 D. İŞ sayılı Bilirkişi Raporu’nda 

Limited Şirketin özvarlığı 596.679,94 TL olarak tespit edilmiştir. Anonim Şirketin ortak sayısı’da 5 (beş) 

olmuştur. 

 

Şirket Payları 13.09.2012 tarih ve 9137 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı 

sermaye tavanı 10.000.000 TL’dir.  Şirketin sermayesi her biri 1 kuruş değerinde 1.000.000.000 adet paya 
bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle (890.443,94 TL olup) nama yazılı A 

Grubu beheri 1 Kuruş değerinde ve 5.948.899 adet paydan ve nama yazılı B Grubu 83.095.495 adet paydan 

olmak üzere toplam 89.044.394 paydan oluşmaktadır.    

 

Personel Sayısı 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle şirkette çalışan ortalama personel sayısı 29’dur. (31Aralık 2012: 12) 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1. Uygulanan Muhasebe Standartları 

 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu 
(“SPK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

Finansal tablolar ve dipnotlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan 

Seri:XI, No:29 numaralı Tebliği uyarınca, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası 

Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’lere uygun olarak 

hazırlanmış ve sözkonusu Tebliğ’de belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak 

sunulmuştur. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar dışında, tarihi maliyet 

esasına göre tutulan yasal kayıtlara SPK’nın Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygunluğun sağlanması açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak 

TL olarak hazırlanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 

 

Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında SPK’ nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı Kararı ile 

“Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru” yazısında belirtilen düzenlemeler esas alınmıştır. 

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Şirketin finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel 

para birimi) ile sunulmuştur. Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirketin geçerli para birimi olan ve 

finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 
 

Şirketin yabancı para ile çalışan müşterileri nedeniyle yabancı para birimi olarak USD, EURO ve GBP 

cinsinden işlemleri bulunmakla beraber tüm işlemleri ve muhasebe kayıtları Türk lirası cinsinden 

tutulmaktadır. Bu nedenle yabancı paralı işlemler ilgili standartlara göre kur değerlemsine tabi tutularak mali 

tablolara yansımaktadır. 

 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: 

 

Para Birimi 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

USD 1,9248 1,7826 

EURO 2,5137 2,3517 
GBP 2,9292 2,8708 

 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 

 

SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 

Standartları'na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 

Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır. 

 

2.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirketin cari dönem içerisinde muhasebe politikalarında önemli 

bir değişikliği olmamıştır. 

 

2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik 

olarak uygulanır. Şirketin cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Tespit 

edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden 

düzenlenir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloları Düzenlenmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki 

dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması 

değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak 

yeniden sınıflandırılır. 

 

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Yorumları 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan 
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve 

UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve 

yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

 

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar: 

 

UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı 

 

UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer 

modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulün taşınan 

değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS 16’daki yeniden değerleme  
 

modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına 

göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması 

gerekmektedir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Değişikliğin Şirketin 

finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Geliştirilmiş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama Yükümlülükleri, 

 

Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - 

finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi 

anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin 

sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Karşılaştırmalı açıklamalar 
verilmesi zorunlu değildir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirketin finansal durumunu 

veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar, yorumlar ve değişiklikler: 

 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe 

girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 

aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal 

tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu  

 

Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen  kalemlerin 

sadece gruplamasını değiştirmektedir. İleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri 

döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. 

Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul 

edilmemiştir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Şirketin finansal durumunu veya 

performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 

 
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin 

verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik 

kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş 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 belirlenmesidir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul 

edilmemiştir. Şirket, düzeltilmiş standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 

değerlendirmektedir. 

 
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar 

 

UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. 

Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler, ve 

iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş 

hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu 

değişikliğin Şirketin finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir. 

 

UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

 

UFRS 11’in ve UFRS 12’nin 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 ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. 

Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul 

edilmemiştir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması 

beklenmemektedir. 

 

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi  

 

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” 

ifadesinin anlamına 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 
uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 

olması beklenmemektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar –- Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi 

 

Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna 

etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş 

muhasebe 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 dönemler 

için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirketin finansal durumunu veya 

performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 

 
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 sınıflama 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 gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu 

standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı 

üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
 

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 

 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı farklı 

düzenlemelerle 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 konsolidasyona ilişkin kısmının 

yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı 

yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. 

Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Şirket , standardın finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

 
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler 

 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı 

düzenlemelerle 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. 

 

Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini 

düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına 

izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın 

Şirketin finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları 

 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı 

düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 

Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir. 

UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide finansal 

tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 İştiraklerdeki 

Yatırımlar’da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken 

tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Yeni 

standart kapsamında Şirket diğer işletmelerdeki yatırımlarına ilişkin daha fazla dipnot açıklaması verecektir. 
 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü 

 

Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun 

değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. 

Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer 

ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona 

eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden 

itibaren verilmesi gerekmektedir. – yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu 

standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

 

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 aşamasındaki 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. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve 

Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir. 

 

2.6. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını 

etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi 

itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirmeler, varsayımlar ve tahminler yapması 

gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden 

geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. 

 

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek bilanço tarihinde var olan veya 

ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımların 

başlıcaları aşağıdaki gibidir. 
 

a) UMS 16 kapsamında arsa ve arazilerin gerçeğe uygun değerlerinin tespit edilmesi, 

 

b) Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş 

zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan 

ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara ilişkin 

önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 

 

Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Şirket’e ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir 

olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelirler verilen iskontolar ile katma değer 

vergileri düşülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aşağıdaki belirli kriterlerin öncelikle 

gerçekleşmesi gerekir: 

 

Ticari Faaliyetler 

 

Ticari faaliyetler sonucu satışlardan elde edilen kazançlar, malın mülkiyeti alıcıya geçtiği zaman gelir  olarak 
gerçekleşir. Net satışlar, faturalanan mallardan indirimler ve iadelerden arındırılmış değerini yansıtmaktadır. 

 

Kiralama Faaliyetleri 

 

Faaliyet kiralaması kapsamında kiracılardan alınan kira gelirleri, aylık olarak kazanıldığında finansal tablolara 

yansıtılır. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık 

olarak itfa edilir.  

 

Faiz Gelir ve Gideri 

  

Faiz gelir ve giderleri etkin getiri metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir. 
 

Temettü 

 

Ortakların kar payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmış kabul edilir. 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Arsalar, Binalar, Yer altı ve yer üstü düzenleri ve Makine ve teçhizatlar dışındaki maddi duran  varlıklar 

maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. 

Arsalar amortismana tabi değildir. Maddi duran varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş 

amortismanlar ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil edilmektedir. 

 
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi 

varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran  varlığın 

kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider 

kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı  

sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak 

kullanılmaya hazır olduğu durumda aktifleştirilmekte ve amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi 

varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre kıst usulü 

amortismana tabi tutulmaktadır. 

 

Mevcut sabit kıymetler için uygulanan amortisman süreleri (ekonomik ömür) ve uygulanan amortisman 

oranları aşağıdadır. 
 

Maddi Duran Varlığın Cinsi Ekonomik Ömür (yıl) Amortisman Oranı 

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 7-24 %20 

Binalar 50 %2 

Makine ve Teçhizat 3-50 %2-%50 

Taşıt Araçları 5 %20-25 

Demirbaşlar 3-20 %5-%50 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve 

amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır. 

 

Binalar arsalar, yer altı yer üstü düzenleri ve tesisi makine cihazlar, rayiç değerlerinden birikmiş amortismanın 

düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maliyet değeri ile rayiç değeri arasındaki fark ertelenmiş vergiden 

netleşmiş şekilde özkaynakların altında “değer artış fonları” hesabında takip edilmektedir. Yeniden değerlenen 

varlık kullanıldığı müddetçe yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden hesaplanan amortisman ile ilk maliyet bedeli 

üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki farkın ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra yeniden 

değerleme fonundan düşülerek birikmiş karlar hesabına alacak kaydedilerek takip edilir. 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Maddi olmayan varlıklar beş yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa 

edilmektedirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri 

kazanılabilir tutarlarına indirilir. Kullanılan itfa oranları aşağıdadır: 

 

Maddi Olmayan Duran Varlığın Cinsi Ekonomik Ömür (yıl) Amortisman Oranı 

Haklar 3-5 %20-%33 

Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri 10-25 %4-%10 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti ile ölçülür. Yatırım amaçlı gayrimenkuller  

muhasebeleştirme sonrasında gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yöntemi ile ölçülür. Şirket maliyet 

yöntemini kullanmaktadır. Amortisman, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ekonomik ömürleri dikkate alınarak 

normal (doğrusal) amortisman yöntemine ve %2 oranına göre kıst amortisman bazında hesaplanmaktadır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlardan çıkarılması, elden çıkarılmalarıyla, ya da bir yatırım amaçlı 

gayrimenkulün kullanımdan çekilmesiyle ve bunun elden çıkarılmasından ileriye dönük hiçbir ekonomik fayda 

beklenmiyorsa gerçekleşir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucu oluşan kar veya zararı 

elden çıkarma işleminin gerçekleştiği dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. Yatırım amaçlı 

gayrimenkullere yapılan transferler sadece, gayrimenkulün mülk sahibince kullanımın sona ermesi, başka bir 

tarafa faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilmesi ya da yatırım çalışmalarının sonlanması neticesinde, 

gayrimenkulün kullanım amacında değişiklik olmasıyla mümkündür. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 
yapılan transferler ise, gayrimenkulün mülk sahibince kullanılmaya başlaması, ya da satışına yönelik yatırım 

çalışmalarının başlaması halinde kullanım amacında değişiklik olmasıyla gerçekleşir. 

 

Stoklar 

 

Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmıştır. 

Maliyetin içine, her stok kaleminin bulunduğu yere ve duruma getirilmesi sırasında oluşan  bütün harcamalar 

dahil edilmiştir. İlk madde ve malzeme, yarı mamüller, mamüller, emtia ortalama maliyet yöntemi ile 

değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek 

maliyetler düşülerek bulunan tahmini tutardır. 

 

Canlı Varlıklar 

 

Canlı varlıklar eğer bir yıldan daha uzun süre yaşayacaklarsa duran varlıklar grubu içinde gösterilmekte bir 

yıldan kısa ömürlü canlı varlıklar dönen varlıklar gurubunda yer almaktadır. Canlı varlıklar amorti edilmek 

yerine her bilanço tarihinde gerçeğe uygun değer eksi Pazar yeri maliyetleri ile yeniden ölçülürler. Canlı 

varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her bilanço tarihinde, gerçeğe uygun değerlerinden tahmini pazar 

yeri maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülür.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Bir işletmenin canlı varlıklarından elde edilen tarımsal ürünler, hasat noktasında, gerçeğe uygun değerlerinden 

tahmini pazar yeri maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülür. Pazar yerindeki maliyetler; aracılara ve simsarlara 

ödenen komisyonlar, düzenleyici kuruluşlar ve mal borsaları tarafından tahsil edilen vergiler, transfer ve 

gümrük vergilerini içerir. Nakliye maliyetleri ve varlığın piyasaya getirilmesi için gerekli diğer maliyetler, 

pazar yerinde katlanılan maliyetlere dahil değildir. 

 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 

Varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay veya değişikliklerin meydana gelmesi 

durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması 
veya taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar gerçekleşebilir değerlerine 

indirgenmektedir. Varlıkların taşıdıkları değer, gerçekleşebilir değeri aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri 

gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter 

değerinden yüksek olanıdır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa 

kıymetin dahil olduğu nakit akımı sağlayan Şirket için tahmin edilir. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters 

çevrilmesi sonucu varlığın taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer 

düşüklüğü ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır. Maddi 

varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya kullanımdaki değerinden büyük olanıdır. Kullanım değeri 

bulunurken, gelecekteki nakit akışları, cari piyasa koşullarındaki paranın zaman değeri ve bu varlığa özel 

riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir.  

 
Bağımsız olarak büyük bir nakit girişi sağlamayan bir varlığın geçekleşebilir değeri varlığın ait olduğu nakit 

girişi sağlayan birim tarafından belirlenmektedir. Maddi varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan 

taşınan bedelindeki değer düşüklüğü ilk olarak özsermayedeki yeniden değerleme fonundan netleşerek borç 

olarak kaydedilir, daha sonra toplam değer düşüklüğünden kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak 

kaydedilir. 

 

Borçlanma Maliyetleri 

 

Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varlıkla ilişkili borçlanma maliyetleri doğrudan 

ilgili bulunduğu özellikli varlığın maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma 

veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma 

maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. 
 

Finansal Araçlar 

 

(i) Finansal Varlıklar 

 

Finansal varlıklar Şirketin sözkonusu varlıklarla ilgili taraf olması durumunda Şirketin bilançosunda yer alır. 

Eğer bir finansal araç Şirketin bir parçası üzerinde nakit girişi, herhangi bir varlık girişi veya başka bir finansal 

araç girişine sebebiyet veriyorsa bu finansal araç finansal varlık olarak sınıflandırılır. Finansal yatırımlar, 

gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal 

varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar 

düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa 
tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde 

kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 

yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve 

“kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Etkin Faiz Yöntemi 

 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu 

döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 

durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal 

varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 

yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi 

kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar  
 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan 

finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu 

kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri 

teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 

varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

 

Vadesine Kadar Elde Tutulan Finansal Varlıklar 

 

Şirketin vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, 

sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar 
elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı 

düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 

 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım 

amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara 

alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle 

değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan 

menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya 

zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen 

değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü 
olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya 

hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir 

tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 

Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde 

azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 

ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 

 

Krediler ve Alacaklar 

 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 

kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti 
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.  

 

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal 

varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup 

bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz 

konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık gurubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki 

nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına 

ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için 

değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden 

iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal 

varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil 

edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler 
gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı 

sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen 

bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal 

edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı 

itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.  

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen 

artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

 

(İi) Finansal Yükümlülükler 

 
Finansal yükümlülükler Şirketin sözkonusu yükümlülüklerle ilgili taraf olması durumunda Şirketin finansal 

durum tablosunda yer alır. Eğer bir finansal araç Şirketin bir parçası üzerinde nakit çıkışı, herhangi bir varlık 

çıkışı veya başka bir finansal araç çıkışına sebebiyet veriyorsa bu finansal araç finansal yükümlülük olarak 

sınıflandırılır. Şirketin finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal 

bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirketin tüm borçları 

düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli 

finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda 

belirtilmiştir. Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 

yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 

 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda 

alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe 

uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net 

kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 

 

Diğer Finansal Yükümlülükler 

 

Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 

muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz 

gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. Etkin faiz 

yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu 
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 

halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili 

finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Netleştirme / Mahsup 

 

Finansal tablolarda yer alan finansal varlık ve yükümlülükleri netleştirmeye yönelik yasal bir hak ve yaptırım 

gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı 

sonuçlandırma maliyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. 

 

Finansal Araçların Kayıtlardan Çıkarılması 

 

Şirket, bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakalı kontrata dayalı yükümlülükleri ile ilgili taraf 

olduğu durumda bilançosuna yansıtmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif üzerindeki kontrolü veya pasif 
ile ilgili kontrata dayalı yükümlülüğü ortadan kalktığında ise kayıtlarından çıkarmaktadır. 

 

Kur Değişiminin Etkileri 

 

Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. 

Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk 

Lirası'na çevrilmiştir. Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / 

zararları gelir tablosunda yer almaktadır. Şirket finansman temini amacıyla kullandığı kredilerine ilişkin kur 

farklarının finansman giderlerinde, alım-satım işlemlerine ilişkin kur farklarının ise kambiyo kar zararı 

hesabında izlemektedir. 

 

Hisse Başına Kazanç 

 

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Türkiye’de şirketler sermayelerini hali 

hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 

artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş 

hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu 

hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 

 

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

 

Karşılıklar 
 

Karşılıklar ancak ve ancak Şirketin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü varsa, bu 

yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve 

yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman içindeki değer 

kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş 

değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini 

yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar 

 

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal 
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp 

ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Finansal Kiralama İşlemleri 

 

Şirketin Finansal kiralama işlemleri bulunmamaktadır. 

 

Operasyonel Kiralama İşlemleri 

 

Bir kıymetin kiralama işleminde, bütün riskler ve faydalar kiraya verende kalıyor ise bu tip işlemler  

operasyonel kiralama olarak sınıflandırılır. Operasyonel kiralama olarak yapılan ödemeler, kira dönemi 

boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 

 

Kiralama İşlemleri – Kiralayan Olarak 

 

Operasyonel Kiralama İşlemleri 

 

Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatları, kiralama dönemi boyunca doğrusal yöntemle gelir olarak 

kaydedilir. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık 

bazda itfa edilir. Bir operasyonel kiralama işleminin yapılması sırasında ilk katlanılan direkt giderler varlığın 

taşınan değerine eklenir ve kira süresi boyunca, kira gelirleriyle aynı şekilde giderleştirilirler. 

 

İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 

 
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen işletmenin satın alma 

tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. İşletme birleşmesi 

maliyetinin iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerindeki 

iktisap edenin payını aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. Satın alma maliyeti, aynılaştırılabilir varlık 

ve yükümlülüklerin net makul değerinden düşük ise negatif şerefiye oluşur ve oluştuğu dönemde konsolide 

kapsamlı gelir olarak finansal tablolara yansıtılır. 

 

İlişkili Taraflar 

 

Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu başlıkta “raporlayan işletme” olarak kullanılacaktır) ilişkili olan 

kişi veya işletmedir. 

 
(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: 

 

Söz konusu kişinin, 

 

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, 

 

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

 

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması durumunda. 

 
(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır: 

 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık 

ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

 

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş 

ortaklığı olması halinde. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 

 

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü 

işletmenin iştiraki olması halinde. 

 

(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin  çalışanlarına 

ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin 

kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. 

 

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi 
halinde. 

 

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz 

konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. 

 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 

yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenen vergi 
karşılıklarının tamamıdır. 

 

Cari Vergi 

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, 

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

indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen  kardan farklılık 

gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış 

vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Ertelenmiş vergi 

 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 

tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 

yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 

farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu 

farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve 

yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve 

yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa 

muhasebeleştirilmez. 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, 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.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi 

varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla 

hesaplanmaktadır. 

 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 

varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 

düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve 

yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması 

beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır.  

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla 

varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği 

yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 

ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından 

toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek 

suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 

ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme 

birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir 

tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. 

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

 

Kıdem Tazminatları 

 

UMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında finansal tablolarda gösterilmesi gereken borç 
tahakkuklarına (veya karşılıklara) bu kalemde yer verilir. Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri 

hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş 

olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler 

tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık 

hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için 

göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik 

yaşına gelmiş personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her 

hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplamada reel iskonto oranı ile gelecekte 

ödenecek kıdem tazminatının bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerleri bulunmaktadır. 

 

Tanımlanmış Katkı Planı 
 

Şirket, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirketin, 

bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel 

giderlerine yansıtılmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Özkaynaklar 

 

Ödenmiş sermaye, kar yedekleri, geçmiş yıl kar ve zararları ile dönem kar zararı burada gösterilir. 

 

Kar Yedekleri  

 

Kar yedekleri aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanmaktadır: 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 

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 sermayenin 

%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin 

%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde 

kullanılması mümkün değildir. 

 

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 

 

Net dönem karı dışındaki birikmiş kar/zararlar bu kalemde netleştirilerek gösterilir. Özleri itibariyle birikmiş 

kar/zarar niteliğindeki kısıtlanmamış olan olağanüstü yedekler de birikmiş kar sayılır ve bu kalemde gösterilir. 

 

Satışlar ve Satışların Maliyeti 
 

Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlardan gelirler, sahiplikten kaynaklanan 

önemli risk ve faydaların alıcıya transfer edilmesi suretiyle mali tablolara dahil edilir. Satışlarda önemli riskler 

ve faydalar hizmet alıcıya teslim edildiğinde veya yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir. Net satışlar, 

teslim edilmiş mal ve hizmetin fatura edilmiş bedelinin, satış iadelerinden ve satış iskontolarından arındırılmış 

halidir. 

 
Finansal Gelirler 

 

Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil 

edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım olarak 

finansal tablolara yansıtılır. 

 

Finansal Giderler 

   

Kredili mevduat hesabı ile kısa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler, yabancı para ile 

borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları 

finansal giderlerde gösterilmektedir. Finansal kiralamadan doğan faiz ödemeleri gelir tablosuna gider olarak 
yansıtılır. 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 

veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski 

taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

Nakit Akım Tablosu Raporlaması 

 

Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve orijinal 

vadesi 3 ay veya daha kısa bloke olmayan mevduatları içermektedir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) 

 

Finansman, vergi, amortisman öncesi gelir olarak  hesap edilen bu finansal veri bir işletmenin finansman, 

vergi, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ile amortisman ve itfa payı giderleri dikkate alınmaksızın ölçülen 

gelirinin göstergesidir. Bu finansal veri, bazı yatırımcılar tarafından, işletmenin kredilerini geri ödeyebilme 

ve/veya ilave borçlanabilme kabiliyetinin ölçümünde kullanılmasından dolayı mali tablolarda ayrıca belirtilir.  

 

Ancak, FAVÖK, diğer finansal verilerden bağımsız olarak dikkate alınmamalı, net kar (zarar), işletme, yatırım 

ve finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit akımı, yatırım ve finansal faaliyetlerinden elde edilen veya 

UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan finansal veri veya işletmenin faaliyet performansı gibi finansal 
göstergelerden elde edilen diğer verilere bir alternatif olarak değerlendirilmemelidir. Bu finansal bilgi nakit 

akım tablosunda yer alan diğer finansal verilerle bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir. 

 

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar 

 

Şirketin bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar(düzeltme 

gerektiren olaylar) ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir 

önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 

 

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 
Finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak hazırlanabilmesi, yönetimin raporlanan varlık ve yükümlülükleri, 

koşullu borçları, gelir ve giderleri etkileyebilecek tahminler yapmasını gerektirmektedir. Gerçek sonuçlar bu 

tahminlerden farklı olabilir. 

 

3.İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 

İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi 

olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre 

muhasebeleştirilir. Satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta 

bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark şerefiye olarak konsolide finansal tablolarda 

muhasebeleştirilir. 

 

4. İŞ ORTAKLIKLARI 

 

Yoktur (31.12.2012 - Yoktur). 

 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Şirketin ana faaliyet konusu; her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve 

meyvelerin alımı, satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının 

yapılmasıdır. Esas faaliyetler haricinde bir faaliyette bulunulmadığından bölümlere göre raporlama 

yapılmamıştır. 
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

  30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Kasa  66.778 5.110 

Bankalar  968.924 18.736 

- Vadesiz Mevduat  729 18.736 

Vadeli Mevduat/B Tipi Likit Yatırım Fonu  968.195 2.120.974 

Diğer Hazır Değerler (POS Hs.)  18.075 - 

Toplam  1.053.777 2.144.820 

 

7. FİNANSAL VARLIKLAR  

 

Yoktur. (31.12.2012 Yoktur).   

 

8. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR   

 

Kısa Vadeli Alacaklar 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Cari Hesap Alacakları 42.835 24.850 

    - İlişkili Taraflardan 11.003 6.256 

    - Diğer Taraflardan 31.832 18.594 

Toplam 42.835 24.850 

 

 

Kısa Vadeli Borçlar  

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Ticari Borçlar 96.631 42.583 

    - İlişkili Taraflara - - 

    - Diğer Taraflara 96.631 42.583 

Borç Senetleri 6.611 - 

Diğer Ticari Borçlar 84.997 - 

Toplam 188.239 42.583 

 

 

9.       DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 

 

Yoktur. (31.12.2012 Yoktur).   

 

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar   

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Verilen Depozito ve Teminatlar 3.045 1.375 

Toplam Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 3.045 1.375 
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Kısa Vadeli Diğer Borçlar   

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Kısa Vadeli Ticari Olmayan Borçlar 6.500 155.082 

    - İlişkili Taraflara Borçlar 6.500 155.082 

Diğer Borçlar 46.926 28.923 

    - Personele Borçlar 46.926 28.923 

Toplam Kısa Vadeli Diğer Borçlar 53.426 184.005 

 

10.       STOKLAR (NET) 

 

Stoklar   

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Hammadde 5.028 34.979 

Yarı Mamuller - - 

Mamuller 182.452 182.313 

Diğer Stoklar - - 

Toplam  187.480 217.292 

 

11.     DİĞER CARİ/DÖNEN VARLIKLAR 

  

  Diğer alacaklar ve kısa vadeli varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Verilen sipariş avansları 40.225 24.941 

Gelecek aylara ait giderler 15.512 50.093 

Gelir Tahakkukları 7.957  

Devreden KDV 152.857 59.350 

Peşin Ödenen Vergiler 3.829 - 

Toplam 220.380 134.384 

 

 

12.     MADDİ ve MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 

   

 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Tesis, Makine ve Cihazlar 674.238 534.921 

Taşıtlar 112.488 110.523 

Demirbaşlar 247.961 65.074 

Haklar 8.126 8.126 

Özel Maliyetler 263.142 251.855 

Ar-Ge Harcamaları Maliyeti  1.076.824 370.987 

Amortismanlar (483.216) (244.553) 

TOPLAM 1.899.562 1.096.933 

 

*Şirket jeotermal enerji ile ısıtmalı tarımsal ürünler, meyve, sebze, et ve balık kurutma cihazı başlıklı buluş ile 

jeotermal suyun doğal sıcaklığı ile ısınan temiz havanın bulunduğu, güneş ışığı, toz ve mikroorganizmalardan 

arındırılmış bir ortamda, dış etkenlerden tamamen izole edilmiş kapalı bir sistem içinde, bütünüyle doğal biçimde 
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kurutulmuş meyve sebze üretimi yapmaktadır. Şirketin söz konusu projesi T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Ankara İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, “Sebze Meyve 

Kurutma İmalathanesi Kapasite Artırımı ve Teknoloji Projesi”nin uygulanmasına yönelik olarak da destek almıştır. 

Dolayısıyla Şirket yenilikçi bir üretim metodu geliştirmek için harcamalarda bulunmuştur. Şirket’in 31hi itibariyle 

düzenlenmiş ve yayınlanmış finansal tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiş ve söz konusu 

finansal tablolar ile ilgili olarak düzenlenen dipnot açıklamalarında stoklar içersinde sınıflandırılan ar-ge 

harcamalarının bir kısmı önceki dönemde ve cari dönemde UMS 38 Standardı çerçevesinde işletme içinde yaratılan 

maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılmıştır. 

 

 

Maliyet  

    

 

01.01.2013 Girişler Çıkışlar 30.06.2013 
Tesis, Makine ve Cihazlar 534.921 142.068 2.750 674.238 

Taşıtlar 110.523 30.365 28.400 112.488 

Demirbaşlar 65.074 184.937 2.050 247.961 

Haklar 8.126 - - 8.126 

Özel Maliyetler 251.855 11.287 - 263.142 

Ar-Ge Harcamaları Maliyeti 370.987 706.639 801,49 1.076.824 

Birikmiş Amortismanlar(-) (244.553) (244.343) (5.680) (483.216) 

TOPLAM 1.096.933   1.899.562 

 

 

Maliyet  

    

 

01.01.2012 Girişler Çıkışlar 31.12.2012 

Tesis, Makine ve Cihazlar 526.797 8.124  534.921 

Taşıtlar 110.523 -  110.523 

Demirbaşlar 58.856 6.218  65.074 

Haklar - 8.126  8.126 
Özel Maliyetler 265.798 - 13.943 251.855 

Ar-Ge Harcamaları Maliyeti - 370.987  370.987 

Birikmiş Amortismanlar(-) (316.231) (118.633) 190.311 (244.553) 

TOPLAM 645.744   1.096.933 

 

           

13.     DİĞER CARİ OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR 

 

 31 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Gelecek Yıllara Ait Giderler  4.391 3.791 

Toplam 4.391 3.791 

 

14.  FİNANSAL BORÇLAR (NET) 

 

Kısa vadeli  finansal borçların dökümü aşağıdaki gibidir: 

 31 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Banka Kredileri  135.316 166.195 

Kredi Kartları (Şirket Kredi Kartı) 20.362 149 

Toplam 155.678 166.344 
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Uzun vadeli  finansal borçların dökümü aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Banka kredileri  - - 

Toplam - - 

 

 

30 Haziran 2013 

 
   

Kısa Vadeli Banka Kredileri    
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Faiz Oranı TL Karşılığı 

TL  %10,00-%17,45 135.316 

Toplam 135.316 

 

31 Aralık 2012 

 

   

Kısa Vadeli Banka Kredileri    
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Faiz Oranı TL Karşılığı 

TL 17.967 %10,00-%17,45 146.195 

TL 20.000 -- 20.000 

Toplam 166.195 

    

30 Haziran 2013 

 
   

Uzun Vadeli Banka Kredileri    
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Faiz Oranı TL Karşılığı 

TL -- -- -- 

TL -- -- -- 

Toplam -- 

    

31 Aralık 2012 

 

Uzun Vadeli Banka Kredileri 

   

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Faiz Oranı TL Karşılığı 
TL 2.419 %12,55 2.419 

TL 97.672 %10,00 97.672 

Toplam 100.091 

 
Finansal Borçların Ödeme 

Vadeleri  

 

 

 30.06.2013 
0 - 12 ay arası 135.316 

Toplam 135.316 

 
Finansal Borçların Ödeme 

Vadeleri 

 

 

 31.12.2012 
0 - 12 ay arası 166.195 

Toplam 166.195 
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15. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI / YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 İlişikteki mali tablolarda yer alan vergi yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

 
Dönem karı vergi yükümlülüğü: 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı - - 

Peşin ödenen vergi ve fonlar - - 

Toplam - - 

 

  

Vergi gideri aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Dönemin Vergi Gideri - - 

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 3.059 6.043 

Toplam 3.059 6.043 

 

Kurumlar Vergisi: 
 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin 

tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın tespitinde gider 

yazılan ve vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve ticari kazançtan yurtiçinde yerleşik 

şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra 

kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

Geçerli olan kurumlar vergisi oranı:  

 2013 yılı: %20  

 2012 yılı: %20 

 2011 yılı: %20  

 2010 yılı: %20  

Türkiye’de geçiçi vergi, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici 

kurumlar vergisi oranı 2012 yılında %20 olarak uygulanmıştır. 

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. 

Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

           Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 

Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini 

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

incelenerek değiştirilebilirler. 

Ertelenmiş Vergi: 

Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış 
birleştirilmiş mali tabloları arasındaki farklılılardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş 

vergi aktifini ve yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar, genellikle bazı gelir ve 

gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hesaplanan 
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tutarların mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup sabit kıymet, kıdem 

tazminatı, şüpheli alacak karşılığı gibi kalemler üzerinden hesaplanmaktadır.  

 
 

30.06.2013  

 
Geçici Zamanlama 

Farkları  

Ertelenen Vergi 

Varlığı/Yükümlülüğü  

Kıdem Tazminatı Karşılıkları 7.343  1.468  

Faiz Tahakkuku 7.957  1.591  

Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü) , net 15.300  3.059  

     

 
 

31.12.2012  

 
Geçici Zamanlama 

Farkları  

Ertelenen Vergi 

Varlığı/Yükümlülüğü  

Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.485  1.297  

İlişkili Taraflar Faiz Tahakkuku 5.950  1.190  

Banka Kredileri Faiz Tahakkuku 17.788  3.556  

Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü) , net 30.223  6.043  

     

16.     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler  

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Alınan Avanslar 4.608 1.500 

Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19.170 17.760 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri 18.151 7.368 

Gider Tahakkukları - 626 

Toplam 41.929 27.254 

 

17.     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları 7.343 7.066 

Toplam 7.343 7.066 

 
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene 

bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden,  şirket içerisinde 15 yıllık 

görev süresini dolduran personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Hesaplama yapılırken aylık 

kıdem tazminatı tavanı aşılmamaktadır. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle aylık kıdem tazminatı tavanı 3.129,25 

TL’dir (31.12.2012 – 3.033,98  TL).  

 

 Şirket, kıdem tazminatına ilişkin gelecekteki muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmin edilmesi 

suretiyle karşılık ayırmaktadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi 

değildir. 
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Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün 

bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin 

yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 

varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Esas varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, 

uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan 

geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 

karşılıklar yıllık %5,23 enflasyon oranı ve  % 11 iskonto oranı varsayımına göre, % 5,48 reel iskonto oranı ile 

hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı 
tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, Şirket’in 

kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçerli  

3.129,25 TL olan tavan tutarı göz önüne alınmıştır. 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

İskonto oranı %11 % 8,25 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

1 Ocak itibariyle karşılık 7.066 581 

Faiz Maliyeti 23 17 

Dönem Gideri 254 6.468 

Aktüeryal Kazanç/Kayıp - - 

Dönem itibariyle karşılık 7.343 7.066 

 

18.     ÖZKAYNAKLAR 
 

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası 

kurulunun 13.09.2012 tarih ve 9137 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile) 10.000.000 TL’dir. Bu sermaye her biri 1,00 kuruş nominal değerde 

1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 890.443,94 TL olup her biri 1,00 kuruş 

nominal değerde 89.044.394 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 5.948.899 adeti A grubu nama yazılı geri 

kalan 83.095.495 adeti ise B grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut 

olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. 

 

a) Sermaye 

 
Şirket, Taze Kuru Gıda İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. unvanıyla 3 (üç) ortak ile 2009 yılında kurulmuş olup, 

sermayesi 100.000 TL’dir. Şirket, Limited Şirket statüsünde iken 30.03.2012 tarihinde sermayesini 800.000 TL 

(ayni olarak ortaklara borçlardan)’ye artırmıştır. Ortak sayısı ise 5 (beş) olmuştur. Daha sonra Şirket, 

25.05.2012 tarihinde tescil edilmek suretiyle limited şirket nevinden, anonim şirket nevine dönüşmüştür.  

 

Şirketin nevi değişikliği esnasında düzenlenen 10.05.2012 tarih ve 2012/1 D. İŞ sayılı Bilirkişi Raporu’nda 

Limited Şirketin özvarlığı 596.679,94 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu tutar, Anonim Şirketin sermayesi 

olarak tescil edilmiştir. Şirketin 31.12.2012 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 890.443,94 TL’dir.  
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Şirket’in 30.06.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdadır. 

 

Ortağın Adı Soyadı 30.06.2013 Pay Oranı 30.06.2013 Pay Tutarı 

Nusret YURTER (A) 5,70 50.717,80 

Nusret YURTER (B) 51,26 456.460,15 

N. Erinç YURTER (A) 0,99 8.771,19 

N. Erinç YURTER (B) 8,87 78.940,76 

Hasan KÖKSAL (B) 0,07 596,68 

A. Rümeysa KOÇ (B) 0,07 596,68 

Hatice Hasdemir ŞAHİN (B) 0,07 596,68 

Halka Açık Kısım (B) 32,98 293.764,00 

Toplam 100,00 890.443,94 
 

Şirket’in 31.12.2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdadır. 

 

Ortağın Adı Soyadı 31.12.2012 Pay Oranı 31.12.2012 Pay Tutarı 

Nusret YURTER (A) 5,70 50.717,80 

Nusret YURTER (B) 51,26 456.460,15 

N. Erinç YURTER (A) 0,99 8.771,19 

N. Erinç YURTER (B) 8,87 78.940,76 

Hasan KÖKSAL (B) 0,07 596,68 

A. Rümeysa KOÇ (B) 0,07 596,68 

Hatice Hasdemir ŞAHİN (B) 0,07 596,68 
Halka Açık Kısım (B) 32,98 293.764,00 

Toplam 100,00 890.443,94 

 

 

b) Sermaye Yedekleri 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Hisse Senedi İhraç Pirimleri 2.338.361 2.338.361 

Toplam 2.338.361 2.338.361 

 

 

c) Kar Yedekleri 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Yasal yedekler - - 

Sermayeye Diğer İlaveler(*) - - 

Toplam - - 

 

 

d) Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Geçmiş yıllar karları - - 

Geçmiş yıllar zararları (27.174) (581) 

Toplam (27.174) 581 

 

 



TAZE KURU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN  

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”)  olarak gösterilmiştir.) 

 

 

 

 

27  

 

 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirketin ödenmiş çıkarılmış sermayesinin %20’sine 

ulaşılıncaya kadar, yasal kayıtlara göre net dönem karından yine yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları 

düşülerek bulunan matrahın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş, sermayenin %5’ini 

aşan dağıtılan karın %10’udur. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem karının tamamının temettü olarak 

dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu durumda sınırlı olmak üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe 

net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş/ çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan kısım için %9 oranında ayrılır. 

SPK’ nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal 

tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararında izlenen tutarın, SPK’ nın kar dağıtımına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar 
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.  

 

Bununla birlikte, "Geçmiş Yıllar Zararında izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş 

yıl karlan, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak 

kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup 

edilmesi mümkün bulunmaktaydı. Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona 

göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, 

Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri 

ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde 

“Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı.  

 
Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin "Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları" sadece bedelsiz sermaye 

arttırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit 

kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 

29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurulana göre "Ödenmiş. Sermaye”, “Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış. Yedekler” ve “Hisse Senedi ihraç Primleri'"nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon 

düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi). "Ödenmiş Sermaye"den kaynaklanmaktaysa ve henüz 

sermayeye ilave edilmemişse, "Ödenmiş Sermaye" kaleminden sonra gelmek üzere açılacak "Sermaye 

Düzeltmesi Farkları" kalemiyle; “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” inden kaynaklanmakta ve henüz kar 

dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa "Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla", ilişkilendirilmesi 

gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen 

tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 

19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

a) 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. Şirketin risk yönetimi programı genel 

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

minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirketin kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit 

ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirketin operasyonları için finansman 

yaratmaktır. Şirketin ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi 
finansal araçlara da sahiptir. 
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Finansal araçlar kategorileri aşağıdadır. 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Finansal Varlıklar   

Nakit ve Nakit Benzerleri 1.053.777 2.144.820 

Ticari Alacaklar 42.835 18.594 

Diğer Alacaklar - - 

 

 

  

Finansal Yükümlülükler   

Finansal Borçlar 155.678 166.344 

Ticari Borçlar 188.239 42.583 

Diğer Borçlar 46.926 28.923 
 

b) Sermaye risk yönetimi 

 

Şirket sermaye yönetiminde, borç-özkaynak dengesini, finansal riskleri en aza indirgeyecek biçimde sağlamaya 

özen göstermektedir. Şirket, düzenli olarak yapılan uzun vadeli projeksiyonlar ile, geleceğe yönelik özsermaye 

tutarları, borç-özsermaye oranları ve benzer oranları düzenli olarak öngörmekte ve özsermayenin 

güçlendirilmesine yönelik gerekli önlemleri almaktadır. Şirket sermayeyi borç/kullanılan sermaye oranını 

kullanarak izler. Bu oran net borcun kullanılan sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit 

benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kredileri ve ticari 

borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Kullanılan sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net 

borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

 

30.06.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle net borç/kullanılan sermaye oranları aşağıdadır. 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Toplam Borçlar 446.615 427.252 

Nakit ve Nakit Benzerleri(-) (1.053.777) (2.144.820) 

Net Borç - - 

   

Net Borç  - 

Toplam Özsermaye 2.967.913 3.202.236 

Kullanılan Sermaye - - 

Net Borç/Kullanılan Sermaye Oranı - - 

 
c) Faiz Oranı Riski 

 

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirketin faiz 

oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle 

kısa vadeli elde tutulması ve sabit faizli finansal araçların tercih edilmesi suretiyle yönetilmektedir. 

 

Şirketin faiz pozisyonu tablosu aşağıdadır. 

 
Faiz Pozisyonu Tablosu 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Sabit faizli finansal araçlar   

Finansal varlıklar  - 

Finansal yükümlülükler 155.678 166.344 
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Değişken faizli finansal araçlar   

Finansal varlıklar   

Finansal yükümlülükler   

 

d) Likidite riski 

 

Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen 

bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların 

meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını 

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

kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 
 

Şirketin likidite yükümlülüğü aşağıdadır. 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Dönen Varlıklar 1.504.471 2.521.346 

Kısa Vadeli Borçlar 439.272 420.186 

Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar 3,42 6,00 

 

 

  

e) Kredi riski 

 

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü 

yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli 

taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli 

değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirketin toplam kredi riski bilançoda gösterilmiştir. Kredi risk 

yoğunlaşması Şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya 
ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. 

 

 

  

  

  

Alacaklar   

  

  

  

  

  

  

  

  
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

CARİ DÖNEM 

(30.06.2013) 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Türev 

Araçlar 
Diğer 

Raporlama tarihi itibariyle 

maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E)(1) 

11.003 31.832   968.924     

-Azami riskin teminat, vs ile 

güvence altına alınmış 

kısmı 

       

A. Vadesi geçmemiş yada 

değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri  

         



TAZE KURU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN  

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”)  olarak gösterilmiştir.) 

 

 

 

 

30  

 

 

B. Koşulları yeniden 

görüşülmüş bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya 

değer düşüklüğüne uğramış 

sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri. 

              

C. Vadesi geçmiş ancak 

değer düşüklüğüne 

uğramamış varlıkların net 

defter değeri 

              

- Teminat,  vs ile güvence 

altına alınmış kısmı. 
              

D. Değer düşüklüğüne 

uğrayan varlıkların net 
defter değerleri 

            

- Vadesi geçmiş (Brüt defter 

değeri) 
           

- Değer düşüklüğü (-)            

- Net değerin teminat, vs ile 

güvence altına alınmış 

kısmı 

              

- Vadesi geçmiş (Brüt defter 
değeri) 

              

- Değer düşüklüğü (-)               

- Net değerin teminat, vs ile 

güvence altına alınmış 

kısmı 

              

E. Bilanço dışı kredi riski 

içeren unsurlar. 
              

 

 

  

  

  

Alacaklar 
  

  

  

  

  

  

  

  

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

CARİ DÖNEM 

(31.12.2012) 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Türev 

Araçlar 
Diğer 

Raporlama tarihi itibariyle 

maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E)(1) 

6.256 18.593   2.121.419     

-Azami riskin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış 

kısmı 

       

A. Vadesi geçmemiş yada 

değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri  
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B. Koşulları yeniden 

görüşülmüş bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya 
değer düşüklüğüne uğramış 

sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri. 

              

C. Vadesi geçmiş ancak 

değer düşüklüğüne 

uğramamış varlıkların net 

defter değeri 

              

- Teminat,  vs ile güvence 

altına alınmış kısmı. 
              

D. Değer düşüklüğüne 

uğrayan varlıkların net 
defter değerleri 

            

- Vadesi geçmiş (Brüt defter 

değeri) 
           

- Değer düşüklüğü (-)            

- Net değerin teminat, vs ile 

güvence altına alınmış 

kısmı 

              

- Vadesi geçmiş (Brüt defter 

değeri) 
              

- Değer düşüklüğü (-)               

- Net değerin teminat, vs ile 

güvence altına alınmış 

kısmı 

              

E. Bilanço dışı kredi riski 

içeren unsurlar. 
              

 

20. YABANCI PARA POZİSYONU 

 

Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak 

değişmesinden doğan risktir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, Şirket’in yabancı para cinsinden varlığı ve 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. (31.12.2012-Yoktur.) 

 

Kur Riskine Duyarlılık Analizi 

 

Aşağıdaki tablo, Şirketin bilanço pozisyonunun GBP ve EURO kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını 

göstermektedir. Kullanılan bu oranlar, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde raporlanması sırasında kullanılan 

oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Negatif tutar GBP ve 

EURO’nun TL karşısında %10 değer artışının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. 
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Kur Riskine Duyarlılık Analizi Tablosu 

Cari Dönem (30.06.2013) 

 Kar/Zarar Özkaynaklar 

 Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması 

Yabancı paranın 

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması 

Yabancı paranın 

değer 

kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde : 

1- ABD Doları Net varlık/yükümlülüğü - -   

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

3- ABD Doları net etki (1+2) - -   

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde : 
4- Euro Net varlık/yükümlülüğü - -   

5- Euro riskinden korunan kısım(-) - -   

6- AVRO net etki (4+5) - -   

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halinde : 

7- Diğer Döviz Net varlık/yükümlülüğü - -   

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan 

kısım(-) 

- -   

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) - -   

TOPLAM (3+6+9)     

 

 

Kur Riskine Duyarlılık Analizi Tablosu 

Önceki Dönem (31.12.2012) 

 Kar/Zarar Özkaynaklar 
 Yabancı 

paranın  

değer 

kazanması 

Yabancı paranın  

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın  

değer 

kazanması 

Yabancı paranın  

değer 

kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde : 

1- ABD Doları Net varlık/yükümlülüğü - -   

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

3- ABD Doları net etki (1+2) - -   

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde : 

4- Euro Net varlık/yükümlülüğü - -   

5- Euro Avro riskinden korunan kısım(-) - -   

6- AVRO net etki (4+5) - -   

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halinde : 

7- Diğer Döviz Net varlık/yükümlülüğü - -   

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan 

kısım(-) 

- -   

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) - -   

TOPLAM (3+6+9) - -   
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21.     ESAS FAALİYET GELİRLERİ 

 

 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Yurtiçi Satışlar 211.910 106.463 

Yurtdışı Satışlar -- -- 

Diğer Gelirler 4.303 177 

Toplam 216.213 106.640 

   

Satıştan iadeler (-) (6.329) -- 

Diğer indirimler (-) (35) -- 

   

Toplam (6.364) -- 

   

Satış gelirleri ( net ) 209.848 106.640 

 

Satılan mamul maliyeti (-) (98.558) (96.869) 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (724) -- 

Toplam (99.282) 96.869 

   

Brüt esas faaliyet karı 110.566 9.770 

 

 

22.     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 

 

a) Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 

 

 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Amortisman Giderleri 54.021 -- 

Toplam 54.021 -- 

 

 

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 

 

 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Ücret Giderleri 132.891 12.404 

Amortisman Giderleri 23.535 17.982 

Diğer Pazarlama Satış, Dağıtım Giderleri 168.622 29.559 

Toplam 325.048 59.945 

 

 

c) Genel Yönetim Giderleri (-) 

 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Müşavirlik Giderleri -- 11.040 

Akaryakıt Giderleri -- 2.860 
Diğer Giderler -- 3.710 
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Kıdem Tazminatı 254 277 

Diğer Genel Giderler 28.071 -- 

Toplam 28.325 17.889 

 

 

23.      DİĞER FAALİYET GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 

 

 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Diğer Gelirler 19.051 39.896 

Toplam 19.051 39.896 

 

 

 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Diğer Giderler (15.108) (3.401) 

Toplam (15.108) (3.401) 

 

24.     FİNANSAL GELİR / (GİDERLERİ) 

 

Finansal Gelirler  30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Vadeli Mevduat Faiz Geliri 33.481 -- 

B Tipi Likit Fon Satış Gelirleri ve Değerlemesi 27.226 -- 

Toplam 60.707 -- 

   

Finansal Giderleri (-) 30 Haziran 2013 30 Haziran 2012 

Kambiyo Zararları -- (2.310) 

Kredi ve İlişkili Taraflara Borçlar Faiz Giderleri (4.599) (21.902) 

Toplam (4.599) (24.212) 

 

25.     KARŞILIKLAR VE ŞARTA BAĞLI OLAYLAR 

 

Yoktur (31.12.2012 - Yoktur). 

 

26.     İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflarla yapılan önemli 
işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 

 

i. Kısa vadeli ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdadır. 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

İlişkili Taraflardan Alacaklar Ticari Ticari 

Olmayan 

Ticari Ticari 

Olmayan 

Taze Kuru Net Telekomünikasyon Ltd. Şti. 11.003  6.256  

 

ii. Uzun vadeli ilişkili taraflardan alacaklar yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur). 
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iii. Kısa vadeli ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdadır. 

 

 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

İlişkili Taraflara Borçlar Ticari Ticari 

Olmayan 

Ticari Ticari 

Olmayan 

Ortaklara Borçlar -- 6.500 -- 155.082 

-Nusret YURTER -- -- -- 99.800 

-N. Erinç YURTER -- -- -- 49.332 

-Hasan KÖKSAL -- 6.500 -- 5.950 

 

27. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Yoktur (31.12.2012 - Yoktur). 
 

28. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 

YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER 

HUSUSLAR 

 

Yoktur. 


