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1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara ĠliĢkin Bağımsız Denetim Raporu

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi
Yönetim Kurulu’na
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi (“Şirket”)’un ekte yer alan 31 Aralık 2013 tarihli finansal durum
tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu ve
nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak işletme yönetiminin sorumluluğu
Şirket yönetimi finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan finansal
raporlama formatlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal
tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği
dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız
denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimd e
yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla,
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip
içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin
etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme
yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız
denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun
bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

ġartlı görüĢün dayanağı
4 numaralı açıklayıcı notta belirtildiği üzere Şirketin %40 oranında iştiraki olan Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ve bu şirketin % 100 iştiraki olan D2 Pazarlama Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin özkaynak yöntemine ile
değerlenmesinde esas alınan 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup
bağımsız denetimden geçmemiştir.
ġartlı görüĢ
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda “Şartlı Görüşün Dayanağı” bölümünde belirtilen husus nedeniyle ortaya
çıkabilecek düzeltmeler dışında tüm önemli hususlar açısından, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, KGK
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
Diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan bağımsız denetçi yükümlülükleri hakkında raporlar
i) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 402. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri sunmuştur. Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma
düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanılmamıştır.
ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim
kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler i le
çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Aynı kanunun 398. maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya
edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede
öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını
açıklayan esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporu ile birlikte, yönetim kuruluna
sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin
operasyonel etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu
raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Şirket, 2013 yılı için söz konusu komiteyi oluşturmamıştır.
ALTERNATĠF BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.
Tayfun ŞENOL, YMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

İstanbul, 10 Mart 2014

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 VE 2012 FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ
Dipnot
Referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012

VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Türev araçlar
Stoklar
Canlı varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Ara toplam
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar

47
4
7
6
7
8
9
6
9, 25.e
46
10
11
12
40
25.e, 29
39

DURAN VARLIKLAR
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar
Türev araçlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Canlı varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar

4
7
8
9
46
4
11
13
14
18
17
12
40
29

TOPLAM VARLIKLAR

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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9.307.154
89.381
-3.148.416
2.240
3.146.176
-4.389.759
585.122
3.804.637
-1.525.338
-35.171
35.912
83.177
9.307.154
--

8.724.029
3.295.132
-3.677.284
1.977
3.675.307
-255.716
207.031
48.685
-1.398.674
-49.415
46.200
1.608
8.724.029
--

4.252.555
-----1.764.940
--2.317.619
16.293
-16.293
5.784
147.919
--

4.064.832
-----1.016.325
--2.881.650
23.311
-23.311
877
142.669
--

13.559.709

12.788.861

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 VE 2012 FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ
Dipnot
Referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012

KAYNAKLAR
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Türev araçlar
Devlet teşvik ve yardımları
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ara toplam
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler

47
47
47
7
6
7
8
27
9
6
9
46
23
12
40
25
25
25
29

2.981.360
1.327.301
202

1.309.018
403.157
20.424

573.101

252.604

573.101

252.604

83.516
872.318
483.483
388.835

76.912
455.306
100.000
355.306

76.089

57.060

48.833
13.500
35.333

43.555
14.506
29.049

2.981.360

1.309.018

136.865
1.676

119.622
1.569

39

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun vadeli finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Türev araçlar
Devlet teşvik ve yardımları
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Cari dönem vergisiyle ilgili borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

47
47
7
8
9
6
9
46
23
12
25
25.e, 30
25
40
40
29

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Geri alınmış paylar (-)
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)
Paylara ilişkin primler / iskontolar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları)
- Diğer kazanç / (kayıplar)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar / (zararları)
Net dönem karı / (zararı)

30
30
30
30
30
30
25.c, 30, 38
30
30
30
30

TOPLAM KAYNAKLAR

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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34.022
34.022

135.189
135.189

84.031
84.031

10.441.484
13.221.450

11.360.221
13.221.450

864.519
(17.038)
(17.038)

3.852.067
(8.305)
(8.305)

(2.717.443)
(910.004)

(4.151.579)
(1.553.412)

13.559.709

12.788.861

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 DÖNEMLERĠNE AĠT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ
1 Ocak - 31 Aralık
1 Ocak - 31 Aralık
Dipnot
Referansları
2013
2012
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
31
31

10.740.525
(9.204.564)
1.535.961

10.825.071
(9.905.603)
919.468

1.535.961

919.468

(1.662.587)
(515.400)
(46.172)
627.095
(860.205)

(1.132.596)
(430.148)
(52.364)
579.858
(1.558.690)

(921.308)

(1.674.472)

--167.615

80.550
-73.886

(753.693)

(1.520.036)

(159.378)

(96.743)

(913.071)

(1.616.779)

3.067
-3.067

63.367
-63.367

(910.004)

(1.553.412)

--

--

DÖNEM KARI / (ZARARI)

(910.004)

(1.553.412)

Dönem karı / (zararının) dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları

-(910.004)

-(1.553.412)

(0,069)
--

(0,132)
--

(0,069)
--

(0,132)
--

Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
BRÜT KAR / (ZARAR)

33
33
33
25 ve 34
34

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
ESAS FAALĠYET KARI / (ZARARI)

35
35
4

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararlarındaki paylar
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / (ZARARI)

25 ve 37

Finansman giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
- Dönem vergi geliri / (gideri)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)

40
40

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
39

DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)

Pay baĢına kazanç
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
- Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç

41

SulandırılmıĢ pay baĢına kazanç
- Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç
- Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç

41

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
-5-

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 DÖNEMLERĠNE AĠT KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ
1 Ocak - 31 Aralık
1 Ocak - 31 Aralık
Dipnot
Referansları
2013
2012
DÖNEM KARI / (ZARARI)

(910.004)

(1.553.412)

(8.733)

(8.305)

--(10.916)
--

--(10.381)
--

-2.183
-2.183

-2.076
-2.076

----

----

----

----

-----

-----

(8.733)

(8.305)

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR

(918.737)

(1.561.717)

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

-(918.737)

-(1.561.717)

DĠĞER KAPSAMLI GELĠRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar /
(Zararda) Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)

25.c, 38, 40

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve /veya Sınıflandırma Kazanç /
(Kayıpları)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları / (Kayıpları)
Yurtdışı İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları / (Kayıpları)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar /
(Zararda) Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
BirikmiĢ Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler

Dipnot
Referansları

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler

ÇalıĢanlara
Sağlanan
Faydalara
ĠliĢkin
Aktüeryal
(Kayıp) /
Kazanç

Yabancı
Para
Çevirim
Farkları

BirikmiĢ Karlar

ÖdenmiĢ
Sermaye

Sermaye
Düzeltme
Farkları

Geri
AlınmıĢ
Paylar

KarĢılıklı
ĠĢtirak
Sermaye
Düzeltmesi

Pay
Ġhraç
Primleri /
Ġskontoları

Yeniden
Değerleme
ve
Ölçüm
Kazanç /
Kayıplar

Riskten
Korunma
Kazanç /
Kayıpları

Yeniden
Değerleme
ve
Sınıflandırma
Kazanç /
Kayıpları

Diğer
Kazanç /
Kayıplar

Kardan
Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler

GeçmiĢ
Yıllar
Kar /
Zararları

9.221.450

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(3.873.129)

(278.450)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(278.450)

3.852.067

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(8.305)

--

3.852.067

--

(8.305)

--

--

--

--

Net
Ana
Dönem
Ortaklığa
Karı /
Ait
Zararı Özkaynaklar

Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar Özkaynaklar

ÖNCEKĠ DÖNEM
01 Ocak 2012 Ġtibariyle Bakiyeler
Tranferler
Sermaye Artışı

1

Toplam Kapsamlı Gelir
31 Aralık 2012 Ġtibariyle Bakiyeler

5.069.871

--

5.069.871

278.450

--

--

--

7.852.067

--

(1.553.412)

(1.561.717)

--

(4.151.579)

(1.553.412)

11.360.221

--

11.360.221

--

--

--

--

4.000.000

--

--

--

--

--

13.221.450

--

--

--

13.221.450

--

--

--

3.852.067

--

(8.305)

--

--

--

--

--

(4.151.579)

(1.553.412)

11.360.221

--

11.360.221

--

--

--

--

(2.987.548)

--

--

--

--

--

--

--

1.434.136

1.553.412

--

--

--

--

--

--

--

(910.004)

(918.737)

---

13.221.450

--

--

--

864.519

--

--

--

--

--

(2.717.443)

(910.004)

10.441.484

--

7.852.067
(1.561.717)

CARĠ DÖNEM
01 Ocak 2013 Ġtibariyle Bakiyeler
Tranferler
Toplam Kapsamlı Gelir
31 Aralık 2013 Ġtibariyle Bakiyeler

1, 30.b

--

(8.733)

--

(17.038)

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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(918.737)
10.441.484

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ
1 Ocak - 31 Aralık
1 Ocak - 31 Aralık
Dipnot
Referansları
2013
2012
A. ĠġLETME FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI
Dönem Karı / Zararı

(910.004)

(1.553.412)

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Değer Düşüklüğü / İptali İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar
İle İlgili Düzeltmeler
Kar / Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

1.118.279
660.633
411.956
40.242
(3.067)

1.855.599
665.846
1.313.576
(1.098)
(63.367)

-8.515

(80.550)
21.192

ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler

(3.286.258)
(126.664)
284.256
(4.134.043)
320.497
417.012
(47.316)

(2.099.748)
(432.584)
(2.057.037)
298.558
(2.474)
116.605
(22.816)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları

(3.077.983)

(1.797.561)

157.613
(323.413)
(10.288)
(15.973)

99.080
(318.451)
(7.463)
(47.918)

(3.270.044)

(2.072.313)

(936.174)
-(89.584)

(2.200.000)
80.550
(317.605)

(1.025.758)

(2.437.055)

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Faiz
Ödenen Faiz

-924.251
323.413
(157.613)

7.852.067
(286.916)
318.451
(99.080)

Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları

1.090.051

7.784.522

NAKĠT VE BENZERĠ DEĞERLERDEKĠ ARTIġ/ AZALIġ

(3.205.751)

3.275.154

DÖNEM BAġINDAKĠ NAKĠT VE BENZERĠ DEĞERLER

3.295.132

19.978

DÖNEM SONUNDAKĠ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

89.381

3.295.132

Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri / İadeleri
Diğer Nakit Girişleri / Çıkışları
ĠĢletme Faaliyetlerden Nakit AkıĢları

B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan
Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları

C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1

ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 10 Ağustos 2005 yılında İstanbul‟da kurulmuştur. Şirket‟in kayıtlı
adresi: „Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:8 Arnavutköy / İstanbul‟dur.
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟nin (“Şirket”) faaliyet konusu; Polietilen ve köpük mamulatı imalatı, bilumum
polietilen köpük, eva, tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamullerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, mümessilliği ve dahili
ticareti, polietilen köpük kauçuk, eva ve plastik sanayi ile ilgili ana ve yardımcı kimyevi maddelerin, boya maddelerin, polietilen
köpük kauçuk, eva ve sanayi madeni yağlarının, terlik, ayakkabı, promosyon sanayi ile buna bağlı çalışan yan sanayinin
kapsamına giren her nevi suni ve tabii deri, bez, iplik, taban astarı, kösele yapıştırıcılarının imali, polietilen plaka kapalı ve açık
gözenekli köpük plakalar, eva plaka ve eva taban imali, ithali, ihracı, dahili ticareti ve yurtiçi-yurtdışı nakliyesi ve
depolamasıdır.
Şirket‟in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı / Unvanı
Emine Hale Karaçelik
Tayfun Yeni
Hüsnü Ender Erel
Tolga Kenan Karaçelik
Gözde Tanfer (Karaçelik)
Ayla Uzuner
Zeynep Subasar
Ahmet Nail Yücesan
Selahattin Levent Karaçelik
Halka Arz Edilen Kısım
Toplam Sermaye

31 Aralık 2013
%
Tutar

31 Aralık 2012
%
Tutar

% 47,21
% 6,97
% 6,97
% 2,17
% 1,93
% 1,89
% 1,89
% 0,70
% 0,00
% 30,25

6.242.187
922.145
922.145
287.182
255.566
250.000
250.000
92.215
10
4.000.000

% 47,21
% 6,97
% 6,97
% 2,17
% 1,93
% 1,89
% 0,00
% 0,70
% 0,00
% 32,14

6.492.197
922.145
922.145
287.182
255.566
250.000
-92.215
-4.000.000

% 100,00

13.221.450

% 100,00

13.221.450

Şirket 27 Ekim 2011 tarihinde “Kayıtlı Sermaye Sistemi‟ne geçmesinin ardından 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde çıkarılmış sermayesini mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 9.221.450
TL‟den 4.000.000.-TL artırılarak 13.221.45.-TL‟ye çıkartılmasına ilişkin işlemlere başlamış ve halka arz izahnamesi 4 Mayıs
2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) kaydına alınmıştır.
Halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 07 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili‟ne tescil
edilmiş olup, halka arz Borsa İstanbul (“BİST”) Birincil piyasada 11-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında hisse başı 2,00.-TL
bedelle gerçekleştirilmiştir. Halka arzın ilk günü olan 11 Mayıs 2012 tarihinde gelen talep yeterli görülerek halka arz
sonlandırılmış ve 4.000.000 TL nominal değerli tüm hisselerin satışı tamamlanmıştır. Şirketin hisseleri 18 Mayıs 2012 tarihinde
BİST Gelişen İşletmeler Piyasası‟nda (GİP) işlem görmeye başlamıştır.
Hisse satışından elde edilen brüt 4.000.000.-TL tutarındaki emisyon priminden 147.933.-TL tutarındaki halka arz giderleri
düşüldükten sonra kalan 3.852.067.-TL net emisyon priminin 2.987.548.-TL‟si 8 Ekim 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan karara istinaden geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmiştir. Emisyon priminin 31 Aralık 2013 tarihli
bakiyesi 864.519.-TL‟dir (31 Aralık 2012 - 3.852.067.-TL).
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2011 yılı içinde 17.500.000 TL olan ödenmiş sermayesini 8.278.550.-TL
azaltarak 9.221.450 TL‟ye düşürmüştür. Bu sermaye azaltımı T.C Bakırköy Altıncı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/179 D.
İş. Dosya numaralı Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiş ve Türkiye Sicil Gazetesi‟nin 06.07.2011 tarih ve 7852 sayılı nüshasında
ilan edilmiştir.
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1

ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı)

Şirket dahilinde örgütlü iş gücü bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar sendikasızdır. Yıllar itibarı ile ortalama çalışan sayısı
aşağıdaki gibidir.
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
İdari Personel
Diğer Personel

NOT 2

MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR

2.1.

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

15
55

14
64

70

78

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta, Sermaye Piyasası Kurulu‟na
(“SPK”) sunduğu finansal tablolarını ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatta hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Seri: II, No: 14.2 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından
düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir.
Anılan tebliğin 5.2 Maddesine göre Kurul, finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarının açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya
uygulama birliğini sağlanmak amacıyla, gerekli gördüğü durumlarda Kanunun 14. Maddesi kapsamında kararlar alma yetkisine
sahiptir. İşletmeler de bu kararlara uymakla yükümlüdürler. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı
Kurul Kararı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası araçları
bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye
piyasası kurumları için hazırladığı finansal tablo ve dipnot formlarını 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara
dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur.
İlişikteki finansal tablolar SPK‟nın Seri: II, 14.2 no.lu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve SPK tarafından 7 Haziran
2013 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
2.2.

TMS / TFRS ’ye Uygunluk Beyanı

İlişikteki finansal tablolar SPK‟nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirket, Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan
Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”)
uygulamaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve açıklayıcı notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından uygulanması
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları, 28 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır. Genel Kurul ‟un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre
düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları düzeltme hakkı vardır.
2.3.

Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler

Yeni bir TMS/TFRS‟nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TMS/ TFRS‟nin
şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün
yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe
hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Cari dönemde işletmenin uygulamış olduğu politikalarda bir değişiklik olmamıştır.
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.4.

Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.
Hatalar, finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa, yapılacak bir düzeltme kaydı ile cari dönemde düzeltilir. Hata daha
sonradan tespit edilmiş ise, finansal tabloların geçmişe dönük olarak yeniden düzenlenmesi gerekir.
Cari dönemde işletmenin uygulamış olduğu tahminlerde bir değişiklik olmamıştır.
2.5.

Kullanılan Para Birimi

Finansal tablolar, fonksiyonel para birimi ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiş olup tüm
finansal bilgiler en yakın TL tutarına yuvarlanarak gösterilmiştir. Finansal tablolarda bulunan döviz cinsinden varlık ve
yükümlülükler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar üzerinden sunum birimi olan TL‟ye
çevrilmişlerdir. Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar aşağıdaki gibidir.
Tarihler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2.6.

TL / USD
2,1343
1,7826

TL / AVRO
2,9365
2,3517

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren
ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu
formatlar uyarınca Şirket’in finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. ( Not : 52)

-11-

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.7.

Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan önemli değişiklikler ve
tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep
kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır. Şirket‟in muhasebe politikalarında herhangi bir
değişiklik olmamıştır.
2.8.

Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda
değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir.
Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek
dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kârı
veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminindeki bir
değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı haller
dışında açıklanır. Muhasebe tahminlerinde değişiklik olmamıştır.
2.9.

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi
itibari ile muhtemel yükümlülük ile taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen 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 yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya
ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları)
kullanılarak belirlenir. (Bkz. Not 25) Bu varsayımlar her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi
halinde revize edilmektedir. Şirket yönetimi tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde bu oranlara ilişkin tahminlerin revize etmiş bu
oranı % 4,76 olarak hesaplamıştır.
b) Şirket, sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi
tutmuştur. Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri
için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
c) Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların
değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve
bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate
alınmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle ilgili karşılıklara ait bilgiler Not 7‟ da verilmiştir.
d) Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stokların fiziksel özellikleri ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte, teknik
personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için
karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de ortalama satış fiyatlarına ilişkin veriler
kullanılmaktadır.
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Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı)

e) Şirket, ertelenmiş vergi hesabını UMS ve UFRS‟ye uygun olarak yapmış ve finansal tablolara yansıtmıştır. Ertelenmiş
vergi hesaplaması yapılırken mali zarar ve ileriki dönemlerde vergi matrahının tespitinde indirim/ilave olarak kullanılamayacak
geçici farklar ertelenmiş vergi hesaplamasına konu edilmemiştir.
2.10.

NetleĢtirme / Mahsup

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilin mümkün
olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde,
bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
2.11.

ĠĢletmenin Sürekliliği Varsayımı

İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki yılda faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve
yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
2.12.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.12.1.

Gelir Kaydedilmesi

Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk
ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların
Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, fatura edilmiş mal bedellerinin, satış iadelerinden arındırılmış halidir.
Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatların,
finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Satış bedelinin nominal değerleri ile makul
değerleri arasındaki fark tahakkuk esasına göre finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir.
Hizmet gelirleri hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak muhasebeleştirilmektedir.
Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleşir ve geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkili olacak faiz oranı
dikkate alınarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir.
2.12.2.

Stoklar

Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla finansal tablolara yansıtılır. Stokların maliyeti, aylık
hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul maliyeti hammadde, doğrudan işçilik, diğer doğrudan giderler
ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde
tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının
indirilmesi ile elde edilen tutardır. Mamul üzerindeki sabit üretim maliyetleri normal üretim kapasitesine göre dağıtılırlar.
Şirketin yıllık üretim planları haricinde üretime ara vermesi sırasında oluşan çalışmayan kısım giderleri mamul stokları ile
ilişkilendirilmez ve oluştuğu dönemde diğer giderlerde muhasebeleştirilir.
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2.12.3.

Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden, 2005 ve sonraki yıllarda satın alınan kalemler için satın alım maliyet
değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır.
Amortisman, aşağıdaki tabloda yer alan amortisman oranlarına göre doğrusal amortisman metodu ile her bir aktifin maliyetini
iz bedel değerine getirmek üzere ekonomik ömürler esas alınarak aşağıdaki oranlara göre hesaplanmaktadır.
Ekonomik
Ömür
4 - 15 Yıl
4 - 20 Yıl
4 - 5 Yıl
5 Yıl

Türü
Makine ve tesisler
Döşeme ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler

Oran (%)
% 6,66 - % 25
% 5 -% 25
% 20 - % 25
% 20

Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kâr ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması sonucunda
belirlenir ve faaliyet kârına dahil edilir.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle
görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl
gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Şirket ekli finansal tablolarda Maddi Duran Varlıkları TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardındaki açıklanan
muhasebeleştirme sonrası ölçüm modellerinden maliyet modelini kullanmayı tercih etmiştir.
2.12.4.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş
maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005‟ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş itfa ve tükenme
payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya
çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük
olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan
maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler faydalı ömürlerine göre amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl
gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Ekonomik
Ömür
3 - 15 Yıl

Türü
Haklar
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2.12.5.

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya olayların ortaya çıkması
halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer
düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer
veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede
değerlendirilir. Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
2.12.6.

Kiralama İşlemleri

i)

Finansal Kiralama İşlemleri

Kiralama konusu varlığa ilişkin tüm önemli fayda ve riskler kiracı tarafından üstlenilmişse bu kiralamalar Şirket tarafından
finansal kiralama adı altında sınıflandırılır. Finansal kiralamalar gerçekleştirildikleri tarihte, kiralanan varlığın piyasa değeri
veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü değerinin düşük olanından aktifleştirilirler. Kira ödemeleri anapara ve
faiz içeriyormuş gibi işleme konulur. Anapara kira ödemeleri bilançoda yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz
ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen
maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
ii)

Operasyonel Kiralama İşlemleri

Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir
operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca gider olarak kayıtlara alınmaktadır.
2.12.7.

Araştırma Geliştirme Giderleri

Araştırma geliştirme giderleri gerçekleştiği tarihte giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki
gerçekleşebilir değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama ilgili olduğu
projenin gelecekteki beklenen satışlarının dönemi üzerinden amortismana tabi tutulur. Şirket araştırma giderlerini oluştukları
dönemde gelir tablosu ile direk ilişkilendirmektedir.
2.12.8.

Borçlanma Maliyetleri

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
varlığın maliyetine dahil edilmektedir.
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen
finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri,
oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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2.12.9.

Finansal Araçlar

(i)

Finansal Varlıklar

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan
finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun 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 tutulan
finansal varlıklar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
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 toplamını, 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.
a)

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.
b)

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.
c)

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 kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde
meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü
olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr /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.
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2.12.9.

Finansal Araçlar (Devamı)

(i)

Finansal Varlıklar (Devamı)

d)

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 Şirketleri,
her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlık veya varlık Şirketinin 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.
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.
(ii)

Finansal Yükümlülükler

Şirket‟in 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.
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(ii)
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a)

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.
b)

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.
(iii)

Türev Finansal Araçlar

Şirketin türev finansal aracı bulunmamaktadır.
2.12.10.

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 çevirimden ve
dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
Şirket finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. Şirket‟in mali
durumu ve faaliyet sonuçları, şirketin geçerli para birimi olan „TL‟ cinsinden ifade edilmiştir.
Şirket‟in finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas
alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli
olan kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden
yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle Türk
Lirası‟ na çevrilmektedir.
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur
farkları oluştukları dönemde, kar veya zarar olarak muhasebeleştirilirler.
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2.12.11.

Hisse başına Kâr / Zarar

Hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle tespit edilir. Türkiye‟de
şirketler, sermayelerini hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse
başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolaysıyla, hisse başına kar
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
2.12.12.

Raporlama Dönemi Sonrası Olaylar

Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade
eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden
sonra ortaya çıkması durumunda, Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu
yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
2.12.13.

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

Şirket‟in, geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için
ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir
biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık olarak finansal tablolara alınır.
Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin
tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için
gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı
yükümlülük, güvenilir tahmin yapılmadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal
tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır.
Şirket şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir
tahminin yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin
olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca karşılanmasının
beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde
hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
2.12.14.

İlişkili Taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından
kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar “ilişkili taraflar” olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. İlişkili taraflarla
gerçekleştirilen detaylı açıklama Not 6’da verilmiştir.
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2.12.15.

Devlet Teşvik ve Yardımları

Gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi
için gerekli koşulların işletme tarafından yerine getirilmesi ve teşvikin işletme tarafından elde edilmesi koşullarının
gerçekleşeceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara yansıtılır. Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması
amaçlanan giderlerle eşleştirilmek üzere giderlerin yapıldığı ilgili dönemler boyunca sistematik şekilde gelir olarak finansal
tablolara yansıtılır.
2.12.16.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin) toplamından oluşur.
Cari Vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer yıllarda
vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç
tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Şirket‟in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenen 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 yasallaşmış
vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin
ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirketin geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın
ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki
paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle 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 getirildiği dönemde geçerli
olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri)
üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirketin bilanço tarihi itibariyle 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 Şirketin cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
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2.12.16.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı)

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş
vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak
muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
Finansal tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, dönem
sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır.
Vergi Varlık ve Yükümlülüklerinde Netleştirme
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için netleştirilmektedir.
2.12.17.

Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Karşılığı

Türkiye‟de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki finansal tablolarda gerçekleştikçe
provizyon olarak ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı uyarınca söz konusu
türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Ekli finansal tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilanço tarihindeki
değerinin hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar
olarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Bu beklentiler her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi
halinde revize edilmektedir.
2.13.

Nakit Akım Tablosu

Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akım tablosu için dikkate alınan nakit
ve nakit benzeri değerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek yatırımları içermektedir. Nakit akım tablosunda,
döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket‟in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket‟in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve
elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
2.14.

Sermaye ve Temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş
kardan indirilerek kaydedilir.
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31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları
dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket‟in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiĢiklik ve yorumlar aĢağıdaki gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözleşmeleri)
konusunda bazı bilgilerin açıklanmasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına;
i)
Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve
ii)
TFRS‟ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu açıklamalar TMS
32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya
tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket‟in finansal durumu
ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) - Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. Bundan
sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin
hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum
esaslarını etkilemiştir ve Şirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan
birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda
planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları
ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.
Şirket, aktüeryal kazanç/kayıplarını zaten diğer kapsamlı gelir olarak yansıttığı için, aktüeryal kazanç/kaybın
muhasebeleştirilmesinde oluşan değişikliğin Şirket‟in finansal durumu ve performansı üzerine bir etkisi olmamıştır.
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10‟nun ve TFRS 12‟nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27‟de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler
sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda
muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket‟in finansal durumunu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmamıştır.
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11‟in ve TFRS 12‟nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28‟de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş
ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konunu değişikliğin Şirket‟in finansal durumu ve
performansı üzerine bir etkisi olmamıştır.
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TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona 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. Söz konusu standardın Şirket‟in finansal durumunu veya
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni
standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konunu
değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine bir etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama
gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standardın Şirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS 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. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13‟ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca finansal tablolarda da
sunulması gerekmektedir. Şirket bu açıklamaları Not 40‟da sunmaktadır. Standardın Şirket‟in finansal tabloları üzerinde bir
etkisi olmamıştır.
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekupaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen
varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Şirket‟in finansal durumu veya
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
Uygulama Rehberi (TFRS10, TFRS11 ve TFRS12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır.
İlk uygulama tarihi „‟TFRS 10‟‟un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup
olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10‟a
göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12‟ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır.
Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem
sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12
uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Değişikliğin Şirket‟in finansal durumu ve
performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
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TFRS’deki iyileĢtirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 2009-2011 dönemi yıllık
TFRS iyileştirmelerinin Şirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar:
Pay senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğine açıklık
getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32‟de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin pay senedi sahiplerine yaptığı
dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34‟de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiştir.
Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili
merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık finansal tablolara göre önemli değişiklik
olduysa açıklanmalıdır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiĢ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
İlişik 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.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına
açıklık getirmekte ve TMS 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 Şirket‟in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar - Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli
olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 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.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıĢ fakat KGK tarafından yayınlanmamıĢ
yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK
tarafından TFRS‟ye uyarlanmamıştır / yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS‟nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS‟de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna
getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9
Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz
konusu değişikliğin Şirket‟in finansal durumu ve performansı üzerinde hiç bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili
yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli
olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari
eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur.
Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal Olmayan Varlıklar İçin Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
(Değişiklik)
UMSK, UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümlerine getirilen değişiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü
standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini
değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden
çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1
Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. İşletme UFRS 13‟ü
uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklik açıklama hükümlerini etkilemiştir ve Şirket‟in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiç bir etkisi olmayacaktır.
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Türev Ürünlerin Devri ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı (Değişiklik)
UMSK, Haziran 2013‟de UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişlikleri
yayınlamıştır. Bu değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı
tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna
getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
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UFRS 9 Finansal Araçlar - Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 Ve UMS 39’daki DeğiĢiklikler - UFRS 9
(2013)
UMSK Kasım 2013‟de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7‟deki ilgili değişiklikleri içeren
UFRS 9‟un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39‟un riskten korunma
muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu standardın zorunlu bir
geçerlilik tarihi yoktur, fakat hemen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer
düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS’ deki ĠyileĢtirmeler
UMSK, Aralık 2013‟de, 2010-2012 dönemi ve 2011-2013 Dönemi olmak üzere iki dizi UFRS‟nda Yıllık İyileştirmeler
yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014‟den itibaren
geçerlidir.
Yıllık ĠyileĢtirmeler - 2010-2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da
olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme
birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. ii)
Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
Karar Gerekçeleri‟nde açıklandığı üzere, faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz
olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)"daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa
kavuşturmuştur i) varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin
piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir.
Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu
açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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Yıllık ĠyileĢtirmeler - 2011-2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3‟ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam
istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa
kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UFRS 1‟deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil UMS 39 kapsamındaki diğer
sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında UFRS 3 ve
UMS 40‟un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Şirket, standardın
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını
yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer
kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla
“Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık,
sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında
TMS‟yi uygulamakla yükümlü olan grupların hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır.
Şirket bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.a‟da belirtilen sınıflama değişikliklerini 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 gerektiği, 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.
2013-3 Ġntifa Senetlerinin MuhasebeleĢtirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak
muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket‟in finansal durumu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
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2013-4 KarĢılıklı ĠĢtirak Yatırımlarının MuhasebeleĢtirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede 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 değerlendirilmiş ve
her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir.
i)
Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii)
İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu
iii)
İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının
bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararın Şirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
NOT 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ
Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 4 DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR
5 Aralık 2012 tarihinde; Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Duranlar”) mevcut ortaklarının rüçhan haklarını
sınırlandırarak sermayesini 1.468.000.-TL artırarak 2.202.000.-TL‟den 3.670.000.-TL‟ye çıkarmıştır.
Şirket, Duranlar‟ın yaptığı 1.468.000.-TL tutarındaki sermaye artımına emisyon primli olarak 5.000.000.-TL karşılığında
katılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihine kadar sözkonusu sermaye ödemesinin 3.136.174.-TL‟lik kısmı gerçekleşmiştir. (31 Aralık
2012 – 2.200.000.-TL)
Duranlar, ürünlerinin pazarlamasını yapan D2 Pazarlama Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.‟nın (“D2”) %100‟üne sahiptir.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihi itibariyle Duranlar‟ın ortaklık yapısı şöyledir;
31 Aralık 2013
%
Tutar
Mega Polietilen
Diğer

% 40
% 60

1.468.000
2.202.000

31 Aralık 2012
%
Tutar
% 40
% 60

1.468.000
2.202.000

Toplam

3.670.000

3.670.000

Ödenmemiş sermaye (-) (*)

(547.219)

(822.080)

ÖdenmiĢ sermaye

3.122.781

2.847.920

(*) Ödenmemiş sermaye payı Mega Polietilen‟e aittir.
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Duranlar ve D2‟nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31 Aralık 2013 tarihli özsermaye hesapların detayı
aşağıdaki gibidir;

Sermaye
Ödenmemiş sermaye (-)
Emisyon primi
Ödenmemiş emisyon primi (-)
Birikmiş karlar
Net dönem karı
Toplam

Duranlar

D2

Toplam

ĠĢtirak Sermaye
Eliminasyonu

Konsolide

3.670.000
(547.219)
3.532.000
(1.316.607)
64.967
510.917

500.000
---14.104
57.542

4.170.000
(547.219)
3.532.000
(1.316.607)
79.071
568.459

(500.000)
------

3.670.000
(547.219)
3.532.000
(1.316.607)
79.071
568.459

5.914.058

571.646

6.485.704

(500.000)

5.985.704

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Mega Polietilen‟in, Duranlar‟ın ödenmiş
sermayesindeki pay oranı % 29,49‟dir. Söz konusu pay oranında isabet eden (5.985.704 x % 29,49 =) 1.764.940.-TL ile Mega
Polietilen tarafından Duranlar‟a iştirak payı olarak ödenen toplam 3.136.174.-TL arasındaki (1.764.940 – 3.136.174 =)
(1.371.234.-TL) tutarındaki fark dönemin gelir tablosunda ve bilançonun aktifinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Sözkonusu değer düşüklüğünü ilişikteki finansal tablolarda aşağıdaki hesap kalemlerine dağıtılmıştır;
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararlarındaki paylar
Geçmiş yıl zararları (2012 yılında hesaplanan değer düşüklüğü)

(568.459.- x % 29,49 = )

Esas faaliyet diğer giderler (İştirak değer düşüklüğü)
Toplam
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Duranlar‟ın ödenmiş sermaye dağılımı:

167.615
(1.183.675)
(355.174)
(1.371.234)
%

Mega Polietilen‟in sermaye payı
Mega Polietilen‟in ödenmemiş sermayesi payı (-)

Tutar
1.468.000
(547.219)

Mega Polietilen ödenmiş sermaye payı (tam olarak % 29,4859)

(% 29,49

Diğer

% 70,51 2.202.000

Toplam ödenmiĢ sermaye

920.781

3.122.781
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Duranlar ve D2‟nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli özsermaye hesapların detayı
aşağıdaki gibidir;
ĠĢtirak
Sermaye
Duranlar
D2
Toplam Eliminasyonu
Konsolide
Sermaye
Ödenmemiş sermaye (-)
Emisyon primi
Ödenmemiş emisyon primi (-)
Birikmiş karlar
Net dönem karı (*)
Toplam

3.670.000
(822.080)
3.532.000
(1.977.920)
-64.967

500.000
----14.104

4.170.000
(822.080)
3.532.000
(1.977.920)
-79.071

(500.000)
------

3.670.000
(822.080)
3.532.000
(1.977.920)
-79.071

4.466.967

514.104

4.981.071

(500.000)

4.481.071

(*) Duranlar ve D2, 22 Kasım 2012 tarihinde “Limited Şirket” olan nev‟ini “Anonim Şirket” olarak değiştirmiştir. Bu değişiklik
gereğince şirketler 1 Ocak – 22 Kasım 2012 dönemine ait vergi sonrası net karlarını (sırasıyla 196.440.-TL ve 50.267.-TL)
sermayelerine ilave etmişlerdir. Duranlar ve D2‟nin 1 Ocak – 31 Aralık 2012 dönemine ait konsolide net karı toplam (196.440 +
50.267 + 64.967 + 14.104 = ) 325.778.-TL‟dir.
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Mega Polietilen‟in, Duranlar‟ın ödenmiş
sermayesindeki pay oranı % 22,68‟dir. Söz konusu pay oranında isabet eden (4.481.071 x % 22,68 =) 1.016.325.-TL ile Mega
Polietilen tarafından Duranlar‟a iştirak payı olarak ödenen toplam 2.200.000.-TL arasındaki (1.016.325 – 2.200.000 =)
(1.183.675.-TL) tutarındaki fark dönemin gelir tablosunda ve bilançonun aktifinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Sözkonusu değer düşüklüğünü dönemin gelir tablosunda aşağıdaki hesap kalemlerine dağıtılmıştır;
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararlarındaki paylar

(325.778.- x % 22,68 = )

Diğer faaliyet giderleri (İştirak değer düşüklüğü)
Toplam
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Duranlar‟ın ödenmiş sermaye dağılımı:

73.886
(1.257.561)
(1.183.675)
%

Mega Polietilen‟in sermaye payı
Mega Polietilen‟in ödenmemiş sermayesi payı (-)

Tutar
1.468.000
(822.080)

Mega Polietilen ödenmiş sermaye payı (tam olarak % 29,6804)

% 22,68

Diğer

% 77,32 2.202.000

Toplam ödenmiĢ sermaye
NOT 5

645.920

2.847.920

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari
Alacaklar

31 Aralık 2013
Karden Denizcilik İthalat ve İhracat Ticaret A.Ş.
Marvel Uluslararası Denizcilik Ltd. Şti.
Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
Tolgam Uluslararası Denizcilik İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Duranlar Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Şahıs ortaklar
İlişkili taraflardan diğer senetli alacaklar
İlişkili taraflardan diğer senetli alacaklar karşılığı (-)

Borçlar

Diğer
Alacaklar
-----382.660
202.462
1.500.000
(1.500.000)

------------ 300.000
-- 183.483
-----

2.240

585.122

-- 483.483

Ticari
Alacaklar

Karden Denizcilik İthalat ve İhracat Ticaret A.Ş.
Marvel Uluslararası Denizcilik Ltd. Şti.
Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
Tolgam Uluslararası Denizcilik İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Duranlar Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Şahıs ortaklar
İlişkili taraflardan diğer senetli alacaklar
İlişkili taraflardan diğer senetli alacaklar karşılığı (-)

-31-

Diğer
Borçlar

---2.240
------

Alacaklar
31 Aralık 2012

Ticari
Borçlar

Borçlar

Diğer
Alacaklar

Ticari
Borçlar

Diğer
Borçlar

------

------

---1.977
--

------

----

207.031
1.500.000
(1.500.000)

-- 100.000
-----

1.977

207.031

-- 100.000
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01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerinde ilişkili taraflara / dan satışlar ve alışların detayı aşağıdaki gibidir:
01 Ocak - 31 Aralık 2013
ĠliĢkili taraflara satıĢlar
Karden Denizcilik İthalat ve İhracat Ticaret A.Ş.
Marvel Uluslararası Denizcilik Ltd. Şti. (Not 25)
Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
Tolgam Uluslararası Denizcilik İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Duranlar Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Şahıs Ortaklar

Akaryakıt

Kira

--------

Adat

Diğer

Toplam

4.800
-------

336
--- 71.248
--224
--------

5.136
71.248
-224
----

--

4.800

560 71.248

76.608

Akaryakıt

Kira

Adat

Diğer

Toplam

--7.430
7.095
3.226
-3.637

4.800
-------

--6.220
1.339
--723

---89
558
---

4.800
-13.650
8.523
3.784
-4.360

21.388

4.800

8.282

647

35.117

Mamül

Kira

Adat

Diğer

Toplam

--------

-2.400
------

--------

--------

-2.400
------

--

2.400

--

--

2.400

01 Ocak - 31 Aralık 2012
ĠliĢkili taraflara satıĢlar
Karden Denizcilik İthalat ve İhracat Ticaret A.Ş.
Marvel Uluslararası Denizcilik Ltd. Şti.
Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
Tolgam Uluslararası Denizcilik İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Duranlar Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Şahıs Ortaklar

01 Ocak - 31 Aralık 2013
ĠliĢkili taraflardan alıĢlar
Karden Denizcilik İthalat ve İhracat Ticaret A.Ş.
Marvel Uluslararası Denizcilik Ltd. Şti.
Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
Tolgam Uluslararası Denizcilik İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Duranlar Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Şahıs Ortaklar
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31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 6

ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

01 Ocak - 31 Aralık 2012
ĠliĢkili taraflardan alıĢlar

Mamül

Kira

Adat

Diğer

Toplam

--------

-2.400
------

1.187
533
------

---10.185
----

1.187
2.933
-10.185
----

--

2.400

1.720

10.185

14.305

Karden Denizcilik İthalat ve İhracat Ticaret A.Ş.
Marvel Uluslararası Denizcilik Ltd. Şti.
Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
Tolgam Uluslararası Denizcilik İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Duranlar Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Gözde Tanfer (Karaçelik)

01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerinde üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler aşağıdaki gibidir:
01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

321.755

387.404

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar ( Not -6)
Senetsiz alacaklar

2.240
2.240

1.977
1.977

ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Senetsiz alacaklar
Alınan çekler
Alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar

3.146.176
1.114.982
2.093.260
-1.098.446

3.675.307
1.263.687
2.480.723
1.478
845.319

Yönetim Kurulu üyelerinde ödenen maaş ve huzur hakları
NOT 7

TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

Eksi:
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

(62.066)
(1.098.446)
3.148.416

(70.581)
(845.319)
3.677.284

Şirket, alacaklarının tahsil edilip edilmeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten
bilanço tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir. Ticari alacakların reeskontu için kullanılan faiz oranı % 15 dir.
(31 Aralık 2012: % 15) Ticari alacaklardaki risklerin düzeyine ilişkin açıklamalara Not - 48‟de yer verilmiştir.
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31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7

TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı hareket tablosu

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

845.319
-(73.105)
326.232

739.027
(18.760)
(4.849)
129.901

1.098.446

845.319

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar ( Not -6)

--

--

ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar
Senetsiz borçlar

573.101
573.101

252.604
252.604

573.101

252.604

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

585.122
585.122
1.500.000
(1.500.000)

207.031
207.031
1.500.000
(1.500.000)

3.804.637
3.757.531
33.254
13.852

48.685
-40.908
7.777

4.389.759

255.716

Dönem başı bakiyesi
Tahsil edilemediği için karşılıklı kapatılan
Konusu kalmayan karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Dönem sonu bakiyesi
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

NOT 8

FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 9

DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar (Not -6)
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer senetli alacaklar
İlişkili taraflardan diğer senetli alacaklar karşılığı (-)
ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Bloke vadeli mevduatlar (Not 25)
Vergi dairesinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
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31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9

DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:
a)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar ( Not -6)
Şahıs ortaklara borçlar
İştiraklere borçlar

483.483
183.483
300.000

100.000
100.000
--

ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ödenecek vergi, harç ve kesintiler
Ödenecek SGK primleri
Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş kısa vadeli borçlar
Diğer KDV

388.835
164.949
58.054
165.832
--

355.306
182.480
56.926
114.509
1.391

872.318

455.306

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

--

34.022

--

34.022

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

410.361
99.910
1.015.067
--

411.044
105.573
882.057
--

1.525.338

1.398.674

b)

Kısa vadeli diğer borçlar

Uzun vadeli diğer borçlar

Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş uzun vadeli borçlar

NOT 10

STOKLAR

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

İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamuller
Ticari mallar

NOT 11

CANLI VARLIKLAR

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 12

PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
a)

Kısa vadeli peĢin ödenmiĢ giderler

Verilen sipariş avansları
Peşin ödenen giderler
Personel iş avansları
Personel maaş avansları
Eksi:
Verilen sipariş avansları karşılığı (-)

b)

Uzun vadeli peĢin ödenmiĢ giderler

Verilen sipariş avansları

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

37.659
33.089
-1.000

72.588
31.810
424
9.900

(36.577)

(65.307)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

5.784

877

5.784

877

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

76.089

57.060

76.089

57.060

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Alınan sipariş avansları

NOT 13

YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMEKULLER

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14

MADDĠ DURAN VARLIKLAR

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait:
Maliyet
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Amortisman
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

1 Ocak 2013

AlıĢ

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2013

6.135.708
148.150
529.453
355.495

77.455
-12.129
--

-----

-----

6.213.163
148.150
541.582
355.495

7.168.806

89.584

--

--

7.258.390

1 Ocak 2013

Dönem
Amortismanı

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2013

3.477.985
52.816
423.700
332.655

589.245
34.364
25.862
4.144

-----

-----

4.067.230
87.180
449.562
336.799

4.287.156

653.615

--

--

4.940.771

1 Ocak 2013

31 Aralık 2013

2.657.723
95.334
105.753
22.840

2.145.933
60.970
92.020
18.696

2.881.650

2.317.619
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31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14

MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ait:
Maliyet
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Amortisman
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

NOT 15

1 Ocak 2012

AlıĢ

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2012

6.027.821
246.583
519.778
331.455

107.887
80.626
9.675
24.040

-(179.059)
---

-----

6.135.708
148.150
529.453
355.495

7.125.637

222.228

(179.059)

--

7.168.806

1 Ocak 2012

Dönem
Amortismanı

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2012

2.893.223
176.918
393.537
329.538

584.762
42.623
30.163
3.117

-(166.725)
---

-----

3.477.985
52.816
423.700
332.655

3.793.216

660.665

(166.725)

--

4.287.156

1 Ocak 2012

31 Aralık 2012

3.134.598
69.665
126.241
1.917

2.657.723
95.334
105.753
22.840

3.332.421

2.881.650

HĠZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABĠLĠTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN
PAYLAR ÜZERĠNDEKĠ HAKLAR

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 16

ÜYELERĠN KOOPERATĠF ĠġLETMELERDEKĠ HĠSSELERĠ VE BENZERĠ FĠNANSAL ARAÇLAR

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17

MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerine ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait:
Maliyet

1 Ocak 2013

AlıĢ

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2013

214.957

--

--

--

214.957

214.957

--

--

--

214.957

1 Ocak 2013

Dönem
Amortismanı

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2013

191.646

7.018

--

--

198.664

191.646

7.018

--

--

198.664

Haklar

Amortisman
Haklar

Net

1 Ocak 2013

31 Aralık 2013

23.311

16.293

23.311

16.293

Haklar

1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ait:
Maliyet
Haklar

Amortisman
Haklar

Net
Haklar

1 Ocak 2012

AlıĢ

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2012

201.007

13.950

--

--

214.957

201.007

13.950

--

--

214.957

1 Ocak 2012

Dönem
Amortismanı

SatıĢ

Transfer

31 Aralık 2012

186.465

5.181

--

--

191.646

186.465

5.181

--

--

191.646

1 Ocak 2012

31 Aralık 2012

14.542

23.311

14.542

23.311
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NOT 18

ġEREFĠYE

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 19

MADEN KAYNAKLARININ ARAġTIRILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 20

KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ

a)

Finansal kiralama iĢlemleri

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle finansal kiralama işlemlerinden borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Kısa vadeli finansal kiralama borçları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Finansal kiralama işlemleri borçlanma maliyeti (-)

202
213
(11)

20.424
21.388
(964)

Uzun vadeli finansal kiralama borçları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Finansal kiralama işlemleri borçlanma maliyeti (-)

1.676
1.814
(138)

1.569
1.693
(124)

1.878

21.993

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerinde finansal kiralama yoluyla edinilen duran varlık bulunmamaktadır.
b)

Operasyonel Kiralama ĠĢlemleri

ba)

Kiracı Olarak ġirket

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerine ait kira giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Fabrika kira gideri
Ofis kira gideri
Taşıt kira gideri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

527.175
2.400
114.605

487.500
2.400
74.725

644.180

564.625

Fabrika ve ofis kira sözleşmeleri 1 yıllık olup her yıl yenilenmektedir. Taşıt kira sözleşmeleri 1-3 yıl arası olup gelecekteki kira
ödemelerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Yıldan az
1-3 yıl arası
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86.014
76.397

79.501
70.285

162.411

149.786
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 20

KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ (Devamı)

b)

Operasyonel Kiralama ĠĢlemleri (Devamı)

bb)

Kiralayan Olarak ġirket

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerine ait kira giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Kira geliri (Not – 6)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

4.800

4.800

4.800

4.800

Kira sözleşmesi 1 yıllık olup her yıl yenilenmektedir.
NOT 21

ĠMTĠYAZLI HĠZMET ANLAġMALARI

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 22

VARLIKLARDA DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle varlıklarda değer düşüklüğünün detayı aşağıdaki gibidir :

İştirak değerl düşüklüğü (Not 4)
İlişkilli olmayan taraflarfan şüpheli alacak karşılığı (Not 7)
İlişkili taraflardan diğer alacak karşılığı (Not 9)
Verilen sipariş avans karşılığı (Not 12)

NOT 23

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1.371.234
1.098.446
1.500.000
36.577

1.183.675
845.319
1.500.000
65.307

4.006.257

3.594.301

DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 24

BORÇLANMA MALĠYETLERĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde katlanılan toplam borçlanma maliyeti 159.378.-TL olup tamamı doğrudan gider
yazılmıştır. (01 Ocak – 31 Aralık 2012: 96.743.-TL doğrudan gider yazılmıştır). Bkz: Not 37
NOT 25

KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle karşılıklar, koşullu varlık ve borçların detayı aşağıdaki gibidir:
a)

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar

İzin karşılığı
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31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

13.500

14.506

13.500

14.506
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NOT 25
b)

KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)

Diğer kısa vadeli karĢılıklar

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dava karşılığı
Dışarıdan sağlanan hizmet karşılığı

4.000
31.333

2.000
27.049

35.333

29.049

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

135.189

84.031

135.189

84.031

c)

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem Tazminatı Karşılıkları:
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, şirket 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 (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi
yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirketin, çalışanların
emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık % 5 enflasyon oranı ve % 10 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık % 4,76 gerçek
iskonto oranı ve aşağıdaki emekli olma varsayımlarına göre hesaplanmıştır. (31 Aralık 2012: Sırasıyla % 4,8 % 11 ve % 4,26).
Kıdem tazminatı yükümlülüklerine ilişkin ayrılma olasılığı 31 Aralık 2012 dönemi için % 96 olarak tahmin edilmiştir. (31 Aralık
2012: % 95,37)
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla,
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmaktadır.
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren
geçerli olan 3.438 TL (31.12.2012: 3.033 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
c)

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar

Kıdem tazminatı karĢılığı

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1 Ocak itibariyle
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç / (kayıp)
Ödeme (-)

84.031
56.215
10.916
(15.973)

79.920
10.120
10.381
(16.390)

KapanıĢ Bakiyesi

135.189

84.031
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 25

KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)

d)

Alınan teminat, rehin ve ipotekler

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
e)

Verilen teminat, rehin ve ipotekler

Bloke vadeli mevduat (Not 9)
Teminat mektupları
Taşıt rehini

ġirket Tarafından Verilenler TRĠ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
1) Ana Ortaklık Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
2) B ve C maddesi Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
3) C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

3.757.531
54.000
125.775

-44.000
197.650

3.937.306

241.650

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

179.775

241.650

--

--

-3.757.531
--

----

3.757.531

--

--

--

3.937.306

241.650

Şirket‟in ilişkili tarafı olan Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.‟nin (“Yayla Denizcilik”)kullanığı toplam 6.352.000 USD
(13.557.074.-TL) kredi karşılığında kredi veren bankaya Marvel‟in ortaklarınca rayiç değeri toplam 18.500.000.-TL tutarında
gayrimenkul ipoteği verilmiştir. Sözkonusu ipoteklere ek olarak işlemiş faizli bakiyesi 31 Aralık 2013 tarihindeki tutarı
3.757.531.-TL ulaşmış banka mevduatı ek teminat olarak Yayla Denizcilik‟in kredisi için bloke ettirilmiştir. Vadeli mevduat
olarak bloke edilen vadeli mevduattan 01 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde ortalama yılık % 7,358 faiz oranı üzerinden
249.734.-TL faiz geliri elde etmiştir. Şirkete ait mevdatın bloke olması nedeniyle Şirket finansman ihtiyacı nedeniyle yıllık
ortalama % 13,50 oranıyla kullanıllandığı krediler için 01 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde toplam 156.611.-TL faiz ödemiştir.
Şirket‟e ait mevduatın bloke olması nedeniyle oluşan 71.248.-TL gelir kaybı Yayla Denizcilik‟e yansıtılarak faiz geliri olarak
muhasebeleştirilmiştir. (Not 6 ve 29)
Ortalama
Ortalama
Faiz
Mevduat / Kredi
Faiz Oranı
Geliri / (Gideri)
Mevduat
Kredi (-)

3.397.741
(1.160.081)

Net ortalama mevduat

2.233.782

Net ortalama mevduat

2.233.782

% 7,358
% 13,500

249.734
(156.611)
93.123

% 7,358

164.371

Faiz kaybı
71.248
Şirket‟in net ortalama mevduatının ortalama faiz oranından yıllık toplam 164.371.-TL faiz geliri elde etmesi gerekirken net faiz
geliri 93.123.-TL olmuştur. Şirketin 71.248.-TL‟lik gelir kaybı Yayla Denizcilik‟e yansıtılarak Şirket‟in kaybı ortadan
kaldırılmıştır.
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26

TAAHHÜTLER

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 27

ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydaların detayı aşağıdaki gibidir:
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçlar
Ücret tahakkuku

NOT 28

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

83.516

76.912

83.516

76.912

NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki önemli gider kalemlerinin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

Personel giderleri
Satışların maliyeti
Araştırma geliştirme giderleri
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri

(3.187.403)
(1.686.643)
(22.225)
(302.299)
(1.176.236)

(2.527.872)
(1.538.976)
(27.483)
(275.151)
(686.262)

Amortisman ve itfa payları
Satışların maliyeti
Araştırma geliştirme giderleri
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri

(660.633)
(621.689)
(3.947)
(3.463)
(31.534)

(665.846)
(623.883)
(3.947)
(7.930)
(30.086)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

11.929
71.248

1.608
--

83.177

1.608

NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER

NOT 29

DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle diğer varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Diğer dönen varlıklar
Vadeli mevduat faiz tahakkuku
Faiz kaybı gelir tahakkuku (Not 25)
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 30

SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ

a)

Sermaye

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2013
%
Tutar

Ortağın Adı / Unvanı
Emine Hale Karaçelik
Tayfun Yeni
Hüsnü Ender Erel
Tolga Kenan Karaçelik
Gözde Tanfer (Karaçelik)
Ayla Uzuner
Zeynep Subasar
Ahmet Nail Yücesan
Selahattin Levent Karaçelik
Halka Arz Edilen Kısım (Not 1)
Toplam Sermaye

31 Aralık 2012
%
Tutar

% 47,21
% 6,97
% 6,97
% 2,17
% 1,93
% 1,89
% 1,89
% 0,70
% 0,00
% 30,25

6.242.187
922.145
922.145
287.182
255.566
250.000
250.000
92.215
10
4.000.000

% 47,21
% 6,97
% 6,97
% 2,17
% 1,93
% 1,89
% 0,00
% 0,70
% 0,00
% 32,14

6.692.197
922.145
922.145
287.182
255.566
250.000
-92.215
-4.000.000

% 100,00

13.221.450

% 100,00

13.221.450

Şirket‟in sermayesini temsil eden pay adedi aşağıda gösterilen şekilde belirlenmiştir.
31 Aralık 2013
Pay Adedi
1 Adet nominal tutar (TL)
Toplam nominal tutar (TL)

A Grubu
1.317.500
1
1.317.500

31 Aralık 2012

B Grubu
11.903.950
1
11.903.950

Toplam
13.221.450
1
13.221.450

Pay Oranı % Pay Tutarı
1.317.500 11.903.950
1
1
1.317.500 11.903.950

Toplam
13.221.450
1
13.221.450

A grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şart olup, yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi ilgili
payların devrine onay vermekten imtina edebilir. B grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
serbestçe devredilebilir. A grubu paylar ana sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy
hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üç üyeden oluşursa ikisi, beş üyeden oluşursa üçü, yedi üyeden oluşursa beşi A gurubu
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Şirket‟in yapılacak olağan ve olağanüstü
genel kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için onbeş, B grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkında
sahiptirler.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-TL‟dir.
b)

Paylara iliĢkin primler / iskontolar

Şirketin 2012 yılında yaptığı halka arzda elde ettiği emisyon primlerinin detayı aşağıdaki gibidir : (Not 1)
Emisyon primleri
Açılış bakiyesi
Halka arzdan elden edilen emisyon primi
Halka arz giderleri
Geçmiş yıl zararlarından mahsup edilen (*)
Dönem sonu
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31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

3.852.067
--(2.987.548)

-4.000.000
(147.933)
--

864.519

3.852.067

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 30

SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı)

b)

Paylara iliĢkin primler / iskontolar

(*) Şirket 08 Ekim 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında emisyon primlerinin 2.987.548.-TL‟sini geçmiş yıl zararlarından
mahsup edilmesine karar vermiştir.
c)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler ve giderler

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

(8.305)
(8.733)

-(8.305)

(17.038)

(8.305)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Açılış bakiyesi
Önceki dönem net karından virman
Emisyon primi ile mahsup edilen

(4.151.579)
(1.553.412)
2.987.548

(3.873.129)
(278.450)
--

Dönem sonu

(2.717.443)

(4.151.579)

Açılış bakiyesi
Diğer kapsamlım gelirler / (giderler) (Not 38)
Dönem sonu
d)

GeçmiĢ yıl karları / (zararları)

GeçmiĢ yıllar kar / (zararları)

NOT 31

HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki hasılat ve satışların maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir.
01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer gelirler

10.642.640
285.533
14.994

10.773.677
111.839
10.179

Brüt satıĢlar

10.943.167

10.895.695

(192.697)
(9.945)

(61.358)
(9.266)

Net satıĢlar

10.740.525

10.825.071

Satılan mamul maliyeti (-)
Satılan ticari maliyeti (-)

(9.199.734)
(4.830)

(9.905.603)
--

1.535.961

919.468

Satıştan iadeler (-)
Satış iskontoları (-)

Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
NOT 32

ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 33

GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Genel yönetim giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri

a)

Genel yönetim giderleri (-)

Personel gideri
Danışmanlık ve müşavirlik gideri
Elektrik&su&doğalgaz gideri
Araç kiralama gideri
Amortisman ve itfa payları
Kira gideri
Vergi, resim ve harçlar
Akaryakıt gideri
Banka gideri
Özel güvenlik gideri
Haberleşme gideri
Kırtasiye gideri
Seyahat ve konaklama gideri
Diğer giderler
Demirbaş bakım gideri
Eğitim ve danışmanlık gideri
Sigorta gideri
Araç bakım onarım gideri
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01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(1.662.587)
(515.400)
(46.172)

(1.132.596)
(430.148)
(52.364)

(2.224.159)

(1.615.108)

01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(1.176.236)

(679.992)

(200.693)

(200.596)

(74.561)

(55.919)

(52.238)

(49.226)

(31.534)

(30.086)

(28.759)

(26.775)

(19.568)

(25.070)

(19.282)

(16.735)

(10.155)

(6.781)

(8.668)

(8.088)

(7.901)

(5.747)

(6.256)

(4.419)

(5.071)

(5.173)

(10.526)

(7.220)

(4.135)

(3.987)

(3.593)

(2.650)

(2.042)

(735)

(1.369)

(3.397)

(1.662.587)

(1.132.596)

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 33 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ (Devamı)
01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(302.299)

(271.040)

Elektrik&su&doğalgaz gideri

(48.372)

(23.978)

Akaryakıt gideri

(33.194)

(23.432)

Araç kiralama gideri

(28.489)

(5.420)

Kira gideri

(26.359)

(24.375)

Kargo ve nakliye gideri

(20.271)

(18.979)

Fuar ve reklam gideri

(17.556)

(1.435)

İhracat gideri

(10.253)

(10.553)

Özel güvenlik gideri

(8.668)

(8.088)

Seyahat ve konaklama gideri

(4.178)

(6.321)

Haberleşme gideri

(4.085)

(3.867)

Amortisman ve itfa payları

(3.463)

(7.930)

Danışmanlık ve müşavirlik gideri

(1.872)

(1.644)

Kırtasiye gideri

(1.756)

(887)

Demirbaş bakım onarım gideri

(1.615)

(2.185)

Araç tamir bakım gideri

(1.211)

(8.323)

Sigorta gideri

(969)

(4.645)

Vergi, resim ve harçlar

(414)

(2.394)

Diğer giderler

(376)

(4.652)

(515.400)

(430.148)

b)

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)

Personel gideri

NOT 33

GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ
(Devamı)

c)

AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-)

Personel gideri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Amortisman ve itfa payları
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01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(22.225)
(20.000)
(3.947)

(27.483)
(20.934)
(3.947)

(46.172)

(52.364)

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 34

ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki esas faaliyet gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Faiz gelirleri
TÜBİTAK proje desteği
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılığı
Reeskont faiz gelirleri
Kambiyo karları
Kira geliri
Hurda satış geliri
Sigorta hasar gelirleri
Fiyat farkı geliri
Diğer gelirler

01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

252.165
88.391
73.105
70.581
5.835
4.800
4.555
705
550
55.160

318.451
89.289
4.849
50.031
4.556
4.800
5.805
1.698
17.855
82.524

555.847

579.858

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki esas faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
İştirak değer düşüklüğü
Şüpheli alacak karşılığı
Reeskont faiz giderleri
Önceki dönem gider ve zararları
Ceza ve tazminat giderleri
Kambiyo zararları
Vade farkı gideri
Dava karşılık gideri
Diğer giderler

NOT 35

01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(355.174)
(326.232)
(62.066)
(44.680)
(33.144)
(9.551)
(3.394)
(2.000)
(23.964)

(1.257.561)
(129.901)
(71.223)
(51.312)
(29.407)
(6.778)
(1.180)
(2.000)
(9.328)

(860.205)

(1.558.690)

YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir.

Taşıt satış karı

01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

--

80.550

--

80.550

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki yatırım faaliyetlerinden giderlerin detayı aşağıdaki gibidir.
Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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NOT 36

ÇEġĠT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIġ GĠDERLER

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki çeşit esasına göre sınıflandırılmış giderler Not 33‟te açıklanmıştır.
NOT 37

FĠNANSMAN GĠDERLERĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Finansman giderleri (-)
Faiz giderleri (-)
Banka kredisi faiz gideri
Finansal kiralama faiz gideri
Faktoring faiz gideri
Diğer
Teminat mektubu komisyonları (-)
Kredi kur farkı geliri
Kredi kur farkı gideri (-)

NOT 38

01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(157.613)
(156.611)
(1.002)
--(714)
-(1.051)

(97.322)
(54.819)
(2.462)
(36.258)
(3.783)
(578)
1.157
--

(159.378)

(96.743)

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR UNSURLARININ ANALĠZĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerindeki diğer kapsamlı gelir unsurlarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / kayıpları

(10.916)

(10.381)

Kar ve zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire
ilişkin vergiler
Dönem vergi gideri / geliri
Ertelenmiş vergi gideri / geliri

2.183
-2.183

2.076
-2.076

(8.733)

(8.305)

NOT 39

SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALĠYETLER

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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NOT 40

GELĠR VERGĠLERĠ

a)

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıkları / (Cari dönem vergi yükümlülüğü)

Cari dönem yasal vergi karşılığı
Peşin ödenen vergiler (-)

b)

31 Aralık 2012

-35.912

-46.200

35.912

46.200

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

-3.067

-63.367

3.067

63.367

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)

Cari dönem vergi karşılığı (-)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)

i)

31 Aralık 2013

Cari dönem yasal vergi karşılığı

Türkiye‟de kurumlar vergisi oranı %20‟dir. ( 2012: % 20 ) Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin ( ArGe ve Bağış ve Yardımlar gibi ) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü
akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Beyan edilen vergi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar tek
taksitte ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve
hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Kurumlar Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler
itibariyle mali karları üzerinden %20 (2012 mali yılı için %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14
üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
50 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye‟ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla serbest
bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu‟nun 75/4 maddesi kapsamında menkul sermaye iradı
sayılmadığından Kurumlar Vergisi ve kurum stopajı matrahı dışında tutulmaktadır.
Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmez.
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye‟de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere
dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanunu‟nun 75‟inci
maddesinin 2‟nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi
yapılır. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketin vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Muhasebe Standartları‟na göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre
hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
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NOT 40

GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı)

ii)

Ertelenmiş Vergi

Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından
kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlıklar,
stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların ve borçların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı,
geçmiş yıl zararları vb. üzerinden hesaplanmaktadır.
Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden
düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi alacaklarını geri çekmektedir. Ertelenmiş vergi hesabında kurumlar vergisi oranı
baz alınmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü) hesaplaması aşağıdaki gibidir:
BirikmiĢ Farklar
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Sabit kıymetler
Alacak reeskontu
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli ilişkili taraf olmayan ticari alacak karşılığı
Şüpheli ilişkili taraflardan diğer alacak karşılığı (*)
Şüpheli avans alacak karşılığı (*)
İzin karşılığı
Dava karşılığı
İndirilebilir mali zarar

478.547
(62.066)
(135.189)
(567.867)
(1.500.000)
(36.577)
(13.500)
(4.000)
(435.521)

ErtelenmiĢ Vergi
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012

453.340
(70.581)
(84.031)
(400.867)
(1.500.000)
(65.307)
(14.506)
(2.000)
(594.706)

ErtelenmiĢ vergi varlığı / (yükümlülüğü)

(95.709)
12.413
27.038
113.573
--2.700
800
87.104

(90.668)
14.116
16.806
80.173
--2.901
400
118.941

147.919

142.669

(*) Söz konusu birikmiş farklardan sonraki dönemlerde vergi matrahının tespitinde indirim/ ilave olarak dikkate alınamayacak
tutarlar ertelenmiş vergi hesaplamasına konu edilmemiştir.
Ertelenen vergi varlığı / (yükümlülüğü) hareketleri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dönem başı bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri
Özkaynakla ilişkilendirilen (Not 38)

142.669
3.067
2.183

77.226
63.367
2.076

Dönem sonu bakiyesi

147.919

142.669
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NOT 41

PAY BAġINA KAZANÇ

Hisse başına kâr/zarar miktarı, net dönem kâr / zararının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine
bölünmesiyle hesaplanır. Hisse Başına Kazanç / Kayıp hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Net dönem karı / (zararı)
Ağırlıklı ortalama hisse adedi (*)
Pay başına kazanç / (zarar)
Net dönem karı / (zararı)
Eksi: Durdurulan faaliyetler karı / (zararı)
Sürdürülen faaliyetler karı / (zararı)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç

01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

(910.004)
13.221.450
(0,069)

(1.553.412)
11.752.957
(0,132)

(910.004)
-(910.004)
(0,069)

(1.553.412)
-(1.553.412)
(0,132)

(*) TMS 33 Hisse Basına Kazanç standardına göre; dönem içinde mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması,
dönem boyunca ihraç edilen veya geri alınan ve zaman ağırlık faktörüyle çarpılan adi hisse senedi sayısı ile düzeltilmiş dönem
bası adi hisse senedi sayısını ifade eder. Zaman ağırlıklı faktör, hisselerin mevcut olduğu gün sayısının dönemin toplam gün
sayısına bölünmesi sonucu elde edilmektedir.
NOT 42

PAY BAZLI ÖDEMELER

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
Halka açık Şirketler, kar dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no'lu Kar Payı Tebliği’ne
göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler
esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen Şekilde kar payı öderler. Ayrıca kar payları eşit veya farklı
tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı
dağıtabilecektir.
TTK „ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen
kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu
üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay
sahipleri için belirlene kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere karda pay dağıtılamaz.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında
kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
NOT 43

SĠGORTA SÖZLEġMELERĠ

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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NOT 44

KUR DEĞĠġĠMLERĠNĠN ETKĠLERĠ

01 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerinde kar zararda muhasebeleştirilen kur farkları aşağıdaki gibidir:
01 Ocak - 31 Aralık
2013

01 Ocak - 31 Aralık
2012

Finansman giderleri
Kur farkı gelirleri
Kur farkı giderleri (-)

(1.051)
-(1.051)

1.157
1.157
--

Esas faaliyet gelirleri / (giderleri)
Kur farkı gelirleri
Kur farkı giderleri (-)

(3.716)
5.835
(9.551)

(2.222)
4.556
(6.778)

(4.767)

(1.065)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

511
88.870
-88.870

10.039
3.285.093
3.250.002
35.091

89.381

3.295.132

NOT 45

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMĠDE RAPORLAMA

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 46

TÜREV ARAÇLAR

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 47

FĠNANSAL ARAÇLAR

a)

Alacak ve borçlar

Alacak ve borçlara ilişkin açıklamalar için bkz. Not 7 ve Not 9
b)

Nakit ve benzerleri

Nakit kasası
Bankalar
Vadeli mevduat
Vadesiz mevduat
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NOT 47

FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

c)

Finansal borçlanmalar

Finansal borçlanmalar
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
Banka kredileri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1.327.301
1.327.301

403.157
403.157

202
213
(11)

20.424
21.388
(964)

1.327.503

423.581

1.676
1.814
(138)

1.569
1.693
(124)

1.329.179

425.150

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Finansal kiralama işlemleri borçlanma maliyeti (-)
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Finansal kiralama işlemleri borçlanma maliyeti (-)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir :

Para Birimi
TL
USD

Döviz Tutarı
-95

Kısa Vadeli
TL Tutarı
1.327.301
202

Etkin Faiz Oranı

Döviz Tutarı

% 10 – % 15
% 7,00

-785

1.327.503

Uzun Vadeli
TL Tutarı
Etkin Faiz Oranı
-1.676

-% 7,00

1.676

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir :

Para Birimi
TL
USD

Döviz Tutarı
-11.457

Kısa Vadeli
TL Tutarı
403.157
20.424

Etkin Faiz Oranı

Döviz Tutarı

% 15 – % 21
% 7,00

-880

423.581

Uzun Vadeli
TL Tutarı
Etkin Faiz Oranı
-1.569
1.569
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NOT 48

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ

Finansal araçlardan kaynaklanan başlıca riskler kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve faiz oranı ve döviz kuru riskidir.
48.1. Kredi Riski: Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.
Risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan
karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir.
48.1.1. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aĢağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

ĠliĢkili

Diğer

ĠliĢkili

Diğer

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

--

3.675.307

209.008

48.685

3.285.093

--

--

--

--

--

--

--

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri

--

3.675.307

209.008

48.685

3.285.093

--

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya
değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri

--

--

--

--

---

---

- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

---

---

---

---

---

---

- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer Düşüklüğü (-)

---

845.319
(845.319)

1.500.000
(1.500.000)

---

---

---

- 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

---

---

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

(1) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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NOT 48

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)

48.1.1. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aĢağıdaki gibidir: (Devamı)
Alacaklar
Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

277

17.636

--

--

--

--

--

1.874.974

107.054

277

17.636

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

---

---

- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer Düşüklüğü (-)

---

739.027
(739.027)

1.500.000
(1.500.000)

---

---

---

- 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

---

---

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

31 Aralık 2012

ĠliĢkili

Diğer

ĠliĢkili

--

1.874.974

107.054

--

--

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri

--

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya
değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

(1) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)

48.1.2. Alacaklar için alınan teminatların detayı ve gerçeğe uygun değerleri aĢağıdaki gibidir:
Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle alacakları için almış olduğu teminat bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012 – Bulunmamaktadır.)
48.1.3. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıklar ile koĢulları yeniden görüĢülmüĢ
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların kredi kalitesine
iliĢkin açıklamalar:
Şirketin koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlığı bulunmamaktadır. Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların tahsilatlarında herhangi bir
sıkıntı yaşanmamakta olup ticari alacakların ortalama tahsilat süreleri 30-180 gün arasında değişmektedir. (31 Aralık 2012: 30180 gündür)
48.1.4. Değer düĢüklüğüne uğramıĢ finansal varlıklara iliĢkin olarak ayrılan değer düĢüklüğünün tespiti sırasında hangi
etkenlerin göz önünde bulundurulduğuna yönelik açıklamalar:
Yoktur. (31 Aralık 2012- Yoktur)
48.1.5. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların yaĢlandırma tablosu
Yoktur. (31 Aralık 2012- Yoktur)
48.1.6. ġirket’in güvence olarak elinde bulundurmakta olduğu teminatın mülkiyetini üzerine almak veya kredi
güvenilirliğinde artıĢ sağlayan diğer unsurları kullanmak suretiyle edindiği varlıkların;
-

Niteliği ve defter değeri;

Yoktur. (31 Aralık 2012- Yoktur)
- Anılan varlıkların halihazırda nakde dönüştürülebilir nitelikte olmamaları durumunda, işletmenin söz konusu varlıkların elden
çıkarılması veya işletme faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yaklaşımı:
Yoktur. (31 Aralık 2012- Yoktur)
48.2.Likidite riski: Likidite riski, Şirket‟in 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 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle likidite
riskine maruz kalmıştır. Şirket ticari borçlarının vadelerini uzatmak ve bankalardan kredi kullanmak suretiyle likidite yönetimi
gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
48.2.1.Türev ve türev olmayan finansal yükümlüklerin kalan vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir:
Aşağıdaki tabloda Şirket‟in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.
Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Ticari borçların ortalama vadesi 90
gündür. (31 Aralık 2012- 90 Gün)
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48.2.1.Türev ve türev olmayan finansal yükümlüklerin kalan vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: (Devamı)

SözleĢme vadelerine göre
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri

Beklenen vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

SözleĢme vadelerine göre
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri

SözleĢme vadelerine göre
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

31 Aralık 2013
SözleĢme
Uyarınca
Nakit
Defter
ÇıkıĢlar
Değeri
Toplamı

3 Aydan
Kısa

3-12 Ay
Arası

1-5 Yıl
Arası

5 Yıldan
Uzun

14.656
12.778
1.878

14.656
12.778
1.878

12.980
12.778
202

----

1.676
-1.676

----

Defter
Değeri

Beklenen
Nakit
ÇıkıĢları

3 Aydan
Kısa

3-12 Ay
Arası

1-5 Yıl
Arası

5 Yıldan
Uzun

2.759.942
1.314.523
573.101
872.318

2.759.942
1.314.523
573.101
872.318

1.796.330
1.314.523
191.034
290.773

963.613
-382.067
581.545

-----

-----

31 Aralık 2012
SözleĢme
Uyarınca
Nakit
Defter
ÇıkıĢlar
Değeri
Toplamı

3 Aydan
Kısa

3-12 Ay
Arası

1-5 Yıl
Arası

5 Yıldan
Uzun

48.228
8.157
40.071

55.277
8.157
47.120

30.820
8.157
22.663

24.457
-24.457

----

----

Defter
Değeri

Beklenen
Nakit
ÇıkıĢları

3 Aydan
Kısa

3-12 Ay
Arası

1-5 Yıl
Arası

5 Yıldan
Uzun

1.136.932
395.000
252.604
489.328

1.136.932
395.000
252.604
489.328

642.311
395.000
84.201
163.109

460.599
-168.403
292.197

34.022
--34.022

-----

48.3. Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan
kaynaklanan faiz, kur farkı ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir.
48.3.1. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.
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Döviz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2012

31 Aralık 2011

TL KarĢılığı

USD

AVRO

TL KarĢılığı

USD

AVRO

11.825
10.241

37
4.798

4.000
--

61.764
1.450

34.648
800

-10

---

---

---

---

---

---

22.066

4.835

4.000

63.214

35.448

10

---

---

---

---

---

---

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer

-5.784

-2.710

---

-877

-492

---

8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7)

5.784

2.710

--

877

492

--

9. Toplam Varlıklar (4+8)

27.850

7.545

4.000

64.091

35.940

10

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler

4.866
1.878

2.280
880

--

4.064
20.423

2.280
11.457

---

---

---

---

---

---

---

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.
13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12)

6.744

3.160

--

24.487

13.737

--

14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler

---

---

---

-1.569

-880

---

16a. Parasal Olan Diğer Yük.
16b. Parasal Olmayan Diğer Yük.

---

---

---

---

---

---

17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

--

--

--

1.569

880

--

6.744

3.160

--

26.056

14.617

--

--

19. Bilanço dıĢı Türev Araçlarının Net
Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)

--

--

--

--

--

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(9-18+19)

---

---

---

---

---

---

21.106

4.385

4.000

38.035

21.323

10

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık / (yükümlülük) pozisyonu (1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)

21.106

4.385

4.000

38.035

21.323

10

22. Döviz Hedge’için Kullanılan Finansal Araçların
Gerçeğe Uygun Değeri

--

--

--

--

--

--

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
23. Döviz Yükümlülükleirn Hedge Edilen Kısmının
Tutarı
23. Ġhracat

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

24. Ġthalat

--

--

--

--

--

--
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31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü
936
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
-3- ABD Doları Net Etki (1+2)
936
Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;
4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü
1.175
5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-)
-6- Avro Net Etki (4+5)
1.175
2.111

(936)
-(936)

(1.175)
-(1.175)
(2.111)

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2012
Kar / (Zarar)
Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü
3.801
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
-3- ABD Doları Net Etki (1+2)
3.801
Avro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde;
4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü
2
5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-)
-6- Avro Net Etki (4+5)
2
3.803

(3.801)
-(3.801)

(2)
-(2)
(3.803)

48.3.1. Faiz Riski : Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket‟in
faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket‟in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki
uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle
yönetilmektedir.
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Faiz Pozisyonu Tablosu

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
DeğiĢken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2012
14.656
-14.656

31 Aralık 2011
48.228
-48.228

1.314.523
-1.314.523

395.000
-395.000

Raporlama tarihinde faiz oranlarının %1 oranında daha yüksek olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit olması durumunda
Şirket‟in değişken faizli kredilerinden olan faiz giderleri 13.145.-TL artmaktadır. (31 Aralık 2012 -3.950.-TL)
48.4 Diğer Risklere ĠliĢkin Duyarlılık Analizi:
Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur.)
NOT 49

FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA
MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR)

Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler
Şirket‟in Mali İşler bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz
kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski,
gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araç
sözleşmelerini kullanmamaktadır. Şirketin spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil
olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirketin risk yönetimi bölümü
bulunmamaktadır.
NOT 50

RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
NOT 51

TMS'YE ĠLK GEÇĠġ

Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
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SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren
ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu
formatlar uyarınca Şirket’in finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır.

Yeniden
SınıllandırlmıĢ
31 Aralık
2012

Önceki
Raporlama
31 Aralık
2012

Fark

DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar

8.724.029
3.295.132
3.677.284
1.977
3.675.307
255.716
207.031
48.685
1.398.674
49.415
46.200
1.608

8.724.029
3.295.132
3.675.307
-3.675.307
257.693
209.008
48.685
1.398.674
--97.223

--1.977
1.977
-(1.977)
(1.977)
--49.415
46.200
(95.615)

DURAN VARLIKLAR
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

4.064.832
1.016.325
2.881.650
23.311
-23.311
877
142.669

4.064.832
1.016.325
2.882.527
23.311
-23.311
-142.669

--(877)
---877
--

12.788.861

12.788.861

--

VARLIKLAR

TOPLAM VARLIKLAR

-63-

MEGA POLĠETĠLEN KÖPÜK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 52

FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
(Devamı)
Yeniden
SınıflandırlmıĢ
31 Aralık
2012

Önceki
Raporlama
31 Aralık
2012

Fark

KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar

1.309.018
403.157
20.424
252.604
-252.604
76.912
455.306
100.000
355.306
57.060
-43.555
14.506
29.049

1.309.018
423.581
-252.604
-252.604
-589.278
100.000
489.278
--43.555
14.506
29.049

-(20.424)
20.424
---76.912
(133.972)
-(133.972)
57.060
-----

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalaa ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar

119.622
34.022
-34.022
84.031
84.031
--

119.622
34.022
-34.022
84.031
84.031
--

--------

KAYNAKLAR

ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler / iskontolar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler ve giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları)
- Diğer kazanç / (kayıplar)
Geçmiş yıllar kar / (zararları)
Net dönem karı / (zararı)
Kontrol gücü olmayan paylar

11.360.221
11.360.221
13.221.450
3.852.067

11.360.221
11.360.221
13.221.450
3.852.067

-----

(8.305)
(8.305)
-(4.151.579)
(1.553.412)
--

---(4.151.579)
(1.561.717)
--

(8.305)
(8.305)
--8.305
--

TOPLAM KAYNAKLAR

12.788.861

12.788.861

--
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 52

FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
(Devamı)
Yeniden
SınıflandırlmıĢ
31 Aralık
2012

Önceki
Raporlama
31 Aralık
2012

Fark

10.825.071
(9.905.603)
919.468

10.825.071
(9.905.603)
919.468

----

919.468

919.468

--

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

(1.132.596)
(430.148)
(52.364)
579.858
(1.558.690)

(1.138.866)
(434.259)
(52.364)
287.370
(1.479.509)

6.270
4.111
-292.488
(79.181)

ESAS FAALĠYET KARI / (ZARARI)

(1.674.472)

(1.898.160)

223.688

80.550
73.886

-73.886

80.550
--

(1.520.036)

(1.824.274)

304.238

(96.743)

197.114

(293.857)

(1.616.779)

(1.627.160)

10.381

63.367
-63.367

65.443
-65.443

(2.076)
-(2.076)

(1.553.412)

(1.561.717)

8.305

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)

BRÜT KAR / (ZARAR)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararlarındaki paylar
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / (ZARARI)
Finansman giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
- Dönem vergi geliri / (gideri)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)

DÖNEM KARI / (ZARARI)
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 52

FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
(Devamı)

DÖNEM KARI / (ZARARI)

Yeniden
SınıflandırlmıĢ
31 Aralık
2012

Önceki
Raporlama
31 Aralık
2012

Fark

(910.004)

(910.004)

(1.553.412)

(8.733)

--

(8.305)

--

--

--

-(10.916)

---

-(10.381)

--

--

--

--

--

--

2.183

--

2.076

-2.183

---

-2.076

--

--

--

---

---

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(8.733)

--

(8.305)

(918.737)

(910.004)

(1.561.717)

-(918.737)

-(910.004)

-(1.561.717)

DĠĞER KAPSAMLI GELĠRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirlerinden Kar / (Zararda) Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve /veya
Sınıflandırma Kazanç / (Kayıpları)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları / (Kayıpları)
Yurtdışı İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları /
(Kayıpları)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirlerinden Kar / (Zararda) Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı
Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin
Vergiler
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 53

NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR

Nakit Akış Tablosu, “Dolaylı Yöntem” e göre hazırlanmıştır.
NOT 54

ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR

Özkaynak değişim tablosu, SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak
hazırlanmıştır.
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