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Aktentaş Aksaray Tarım Endüstrisi Ticaret Anonim Şirketi 

Yönetim Kurulu’na 

Aktentaş Aksaray Tarım Endüstrisi Ticaret Anonim Şirketi’nin  (“Şirket”) 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 

hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye 

değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Kamu Gözetim 

Kurumu’nca yayımlanan denetim ilke ve kuralları doğrultusunda denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

İşletme yönetimi finansal tabloların,  Kamu Gözetim Kurumu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına 

göre hazırlanmasından ve dürüst bir şekilde sunumundan ve finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten 

kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlayacak şekilde yönetim tarafından 

gerekli görülen iç kontrol sisteminin tasarlanması, uygulanması ve devam ettirilmesi, 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, Kamu Gözetim Kurumu’nca yayımlanan finansal raporlama Bağımsız Denetim 

Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, 

finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 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 hile 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, Şirket’in 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. 

 

 



Görüş 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Aktentaş Aksaray Tarım Endüstrisi Ticaret Anonim Şirketi’nin 

31.12.2015 itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit 

akımlarını, Kamu Gözetim Kurumu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve 

dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

1) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap 

döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal 

raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

      16.05.2016 

Hacer Nizamoğlu ŞİMŞEK 

   Sorumlu Denetçi
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FİNANSAL DURUM TABLOSU           

 

  
 

        
   

VARLIKLAR   Not  31.12.2015 
 

31.12.2014 

Dönen Varlıklar   
 

  6.108.567   8.052.665  

Nakit ve Nakit Benzerleri   5   372.717   2.980.791  

Ticari Alacaklar    
 

  2.572.350   2.431.513  

    - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar   4   78.298   52.293  

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar   7   2.494.052   2.379.219  

Diğer Alacaklar   
 

  341.436   82.027  

    - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar   4   332.201   82.027  

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   8   9.235   -  

Stoklar   9   1.472.044   1.351.631  

Peşin Ödenmiş Giderler   11   184.462   81.029  

Diğer Dönen Varlıklar   
 

  1.165.558   1.125.674  

    
 

        

Duran Varlıklar   
 

  18.139.830   18.187.774 

Diğer Alacaklar   
 

  3.923   3.923  

    - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   8   3.923   3.923  

Maddi Duran Varlıklar   12   18.130.848   18.181.874  

Maddi Olmayan Duran Varlıklar    
 

  5.059   1.978  

    - Diğer Maddi Olmayan Duran varlıklar   13   5.059   1.978  

TOPLAM VARLIKLAR       24.248.396   26.240.439  

              

KAYNAKLAR             

Kısa Vadeli Yükümlülükler       8.173.353   9.613.352 

Finansal Borçlar    6   3.331.438   5.824.160  

Ticari Borçlar        4.264.002   3.139.823  

    - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar   7   4.264.002   3.139.823  

Diğer Borçlar       177.614   206.396  

    - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar   4   161.939   197.008  

    - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   8   15.675   9.389  

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar   15   102.872   84.488  

Ertelenmiş Gelirler   11   277.428   338.485  

Kısa Vadeli Karşılıklar       20.000   20.000  

    - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   14   20.000   20.000  

              

Uzun Vadeli Yükümlülükler       1.679.179   2.104.894 

Finansal Borçlar    6   678.807   1.123.730  

Uzun Vadeli Karşılıklar       428.775   435.480  

    - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar   15   428.775   435.480  

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü   24   571.503   545.684  

              

ÖZSERMAYE       14.395.958   14.522.193 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar    17   14.395.958   14.522.193  

Ödenmiş Sermaye    17   210.600   210.600  

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler   
  

  
16.553.540 

  
16.530.058  

    - Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları   17    16.565.558   16.565.558  

    - Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler    17   (12.018)   (35.500) 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler    17   27.596   27.596  

Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)    17   (2.246.060)   (2.036.429) 

Net Dönem Karı (Zararı)       (149.718)   (209.632) 

              

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER       24.248.396   26.240.439  
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KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 

Not
01.01-

31.12.2015 01.01.-31.12.2014

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Hasılat 18 11.520.825    12.737.478                       

Satışların Maliyeti (-) 18 (7.238.922)     (8.076.265)                        

BRÜT KAR (ZARAR) 4.281.903    4.661.213                       

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 19-20 (3.628.843)     (3.369.529)                        

Genel Yönetim Giderleri (-) 19-20 (1.013.016)     (1.118.841)                        

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 395.037         57.983                              

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) 21 (47.803)          (70.691)                             

Esas Faaliyet Karı/Zararı (12.722)        160.135                          

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler -                 -                                    

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -                                    

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI (12.722)        160.135                          

Finansman Gelirleri 22 565.122         453.060                            

Finansman Giderleri (-) 23 (682.169)        (718.817)                           

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI (129.769)      (105.622)                         

   Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri (19.949)        (104.010)                         

     - Dönem Vergi Gelir/Gideri 24 -                 -                                    

     - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 24 (19.949)          (104.010)                           

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (149.718)      (209.632)                         

Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı -                 -                                    

DÖNEM KARI/ZARARI (149.718)      (209.632)                         

HİSSE BAŞINA KAZANÇ 25 (0,7109) (0,9954)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (0,7109) (0,9954)

KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 

01.01-

31.12.2015 01.01.-31.12.2014

DÖNEM KARI/ZARARI (149.718) (209.632)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

     - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 17 29.353           (1.844)                               

     - Maddi Duran Varlık Değerlemesi - -

     - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 

       Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17

(5.871) 369 

               - Dönem Vergi Gideri/Geliri 0 0 

               - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 17 (5.871) 369 

DİĞER KAPSAMLI GELİR 23.482 (1.475)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (126.236) (211.107)
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1.1.2014 210.600                -   17.437.429 (42.531) (863.365) 27.596 (1.948.355) (88.073) 14.733.301

Transferler 17 (88.073)       88.073                      -   

Toplam Kapsamlı Gelir 17 (1.844)                      369 (209.632)      (211.107)

31.12.2014 210.600                -   17.437.429 (44.375) (862.996) 27.596 (2.036.428) (209.632) 14.522.194

1.1.2015 210.600                -   17.437.429 (44.375) (862.996) 27.596 (2.036.428) (209.632) 14.522.194

Transferler 17                -   (209.632)     209.632                      -   

Toplam Kapsamlı Gelir 17                -   29.353 (5.871)                                        (149.811)              (126.329)

31.12.2015 210.600                -   17.437.429 (15.022) (868.866) 27.596 (2.246.060) (149.811) 14.395.865

Kardan 

Ayrılmış

Yedekler

Geçmiş 

Yıllar

Kar/Zararı

Net Dönem

Kar/Zararı Özkaynaklar

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU   (TL)

Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak

Diğer Kapsamlı Gelir Giderler
Birikmiş Karlar

Not Sermaye 

Sermaye 

Düzeltmesi

Farkları

MDV

Değer Artış

Fonu 

Tan.Fay.Plan.

Yeniden Ölçüm

 Kazanç/Kayıpları

Ertelenmiş  Vergi Gelir/Gideri
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NAKİT AKIM TABLOSU  (TL)

Dipnot  01.01.-31-12-2015 01.01.-31.12.2014

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI

Dönem Net Karı/Zararı (149.811) (209.632)

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

Amortisman ve İtfa Payları İle İlgili Düzeltmeler 13-14 193.405 195.471

Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 9 (94.720) 7.898

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7-16 164.474 166.392

Faiz Geliri / Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22-23 (95.716) (36.757)

Duran Varlık Satış Karı / Zararı 21 (41.255) (53.981)

Vergi Gelir Gideri 24 20.042 104.010

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden

 elde edilen nakit akım : (3.581) 173.401

Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış 7 (193.605) 46.940

Stoklardaki Artış (-) / Azalış 9 (25.692) 337.135

Diğer Varlıklardaki Artış (-) / Azalış 12 (414.192) (48.509)

Ticari Borçlardaki Artış / Azalış (-) 7 1.224.859 14.957

Diğer Borçlardaki Artış / Azalış (-) 8 1.067 (332.465)

Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalış (-) 11 (61.058) 129.736

Kıdem Tazminatı Ödemeleri 16 (94.023) (25.849)

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 433.776 295.345

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 13-14 (161.867) (236.539)

Duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 21 57.661 173.998

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit (104.206) (62.541)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit

Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) 6 (2.937.644) 2.714.405

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 6 (2.937.644) 2.714.405

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış 5 (2.608.074) 2.947.209

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 5 2.980.791 33.582

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5 372.717 2.980.791
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NOT 1- ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Aktentaş Aksaray Tarım Endüstrisi Ticaret A.Ş. (AKTENTAŞ, Şirket) Aksaray Ticaret Sicil 

Memurluğu’nun 937 sicil numarası ile 1972 yılında kurulmuştur.  

Şirketin ana faaliyet konusu rafine tuz üretimi ve tuz alım-satımı yapmaktır. Ayrıca bu faaliyetinin 

yanında zeytin alım-satımı da yapmaktadır. 

Şirketin merkezi; Karasu Mevkii PK: 70 AKSARAY adresindedir. 

Şirketin 31.12.2015 tarihi itibariyle 1.155 adet ortağı bulunmaktadır.(2014: 1.165) 

31.12.2015 tarihi itibariyle şirkette çalışan sayısı 67’dir. (2014: 62) 

Şirketin sermayesi 210.600 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde 210.600 adet hisse 

senedinden oluşmaktadır. 

Şirketin pay defterinde 31.12.2015 tarihinde ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

    

Pay Âdeti 

  

Pay Değeri 

  Pay Oranı 

(%) Hissedarlar       

Ahmet Mahmut Perek   120.007   120.007 TL   56,98 

Yakup Kadri Perek   19.560   19.560 TL   9,29 

Hüsnü Selim Perek   19.532   19.532 TL   9,27 

Mahmut Hakkı Perek   19.560   19.560 TL   9,29 

Diğer Hissedarlar   31.941   31.941 TL   15,17 

Toplam   210.600   210.600 TL    % 100 

NOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

2.1.1 TMS’ye uygunluk beyanı 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi 

mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 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 hazırlanmış olup Tebliğ in 5. Maddesine 

istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe 

konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır.  

TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara 

ilişkin ek ve yorumlar ile KGK ilke kararlarından oluşmaktadır.
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Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan 

formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

Ölçüm esasları 

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır finansal varlık dışında, tarihi 

maliyet esası baz alınarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, 

genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 

Geçerli ve kullanılan para birimi 

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(geçerli para birimi) ile muhasebeleştirilmiştir. Şirket’in geçerli para birimi ve finansal tablolar için 

raporlama para birimi TL’dir. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

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

Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 

Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” 

Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 

2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

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

dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tablolarının sunumu ile uygunluk 

sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 

farklılıklar açıklanır. 

2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Muhasebe Standartları 

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari yılda Şirket tarafından uygulanmamış ve 

bu finansal tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmamıştır. Bu finansal 

tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların 

detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıştır.
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(a) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar: 

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme 

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 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’da 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. Standart’ın 

erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, Standart’ın finansal durumu ve performansı üzerine 

etkilerini değerlendirmektedir. 

TMS 16 ve TMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi 

TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardında ve TMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” 

standardında yapılan değişiklikler, bir varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, 

genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki etkenleri yansıttığından, hasılatı esas alan 

amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına dair açıklık getirmiştir. Bu değişiklikler 1 

Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak 

uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal 

durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi 

Bu standarttaki değişikliklerle, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardının bu Standart ’ta tanımlandığı 

şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanıp 

uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. Değişiklikler, işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bu 

kapsamda bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanmasını 

gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 

geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standart’ın erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Değişiklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması 

beklenmemektedir.
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TFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler 

üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen 

işletmelerden ilk defa Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (“UFRS”) uygulayacak olanlar 

için geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir Standart yayımlamıştır. Bu Standart ilk kez 

TFRS uygulayacak işletmeler için hali hazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre 

muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını TFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde 

muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu Standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu 

veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yatırımcı işletmenin iştirakine veya iş ortaklığına yaptığı varlık satışı veya katkısı (TFRS 10 ve 

TMS 28’de değişiklikler) 

Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki 

çelişkiyi ele almaktadır. Değişiklikler, transfer edilen varlıkların TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” 

standardındaki “iş” tanımına uyması haline bütün kazancın muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bu 

değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük 

olarak uygulanacaktır. Standart’ın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in 

finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Açıklama inisiyatifi (TMS 1’de değişiklik) 

Bu dar kapsamlı değişiklik, TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” standardını önemli ölçüde 

değiştirmek yerine, TMS 1’de sunulan gereklilikleri açıklığa kavuşturmaktadır. Değişiklikler çoğu 

durumda TMS 1’deki ifadelerin aşırı kuralcı yorumlamalarına yanıt vermektedir. Değişiklikler şu 

konulara açıklık getirmektedir: Önemlilik seviyesi, dipnotların sıralaması, alt toplamlar, muhasebe 

standartları ve açılımlar. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 

için geçerlidir. Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal 

durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Bireysel finansal tablolarda özkaynak yöntemi (TMS 27’de değişiklikler) 

Bu değişiklikler, sadece iştirak ve iş ortaklıkları için değil bağlı ortaklıklar için de özkaynak yönteminin 

bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak uygulanacaktır. Standart’ın erken 

uygulamasına izin verilmektedir.
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Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı bitkiler (TMS 16 ve TMS 41’de değişiklikler) 

Biyolojik gelişimi devam etmeyen taşıyıcı bitkilerin gerçeğe uygun değer ölçümünde karşılaşılan 

zorluklardan dolayı taşıyıcı bitkiler ölçme ve açıklama gereklilikleri için TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” 

standardının kapsamından çıkarılarak TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardının kapsamına alınmış 

tır. Bundan dolayı bir işletme taşıyıcı bitkileri maliyetten ölçebilir. Fakat taşıyıcı bitkiler üzerindeki 

ürünler TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” standardı uyarınca gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri 

düşülmek suretiyle ölçülmeye devam edilecek. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan 

yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standart’ın erken 

uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde 

önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yatırım işletmeleri: Konsolidasyon muafiyetinin uygulanması (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’e 

yapılan değişiklikler) 

Bu değişiklikten önce, yatırım ile alakalı servis sağlayan bağlı ortaklıkların nasıl muhasebeleştirileceği 

açık değildi. Değişikliğin sonucunda, ara seviyedeki yatırım işletmelerin edilmesine izin 

verilmemektedir. Buna bağlı olarak bir yatırım işletmesinin içyapısı ara seviyedeki işletmeleri 

kullanırsa, finansal tablolar yatırım performansı hakkında daha az ayrıntılı bilgi sağlayacaktır – örneğin 

temel alınan yatırım portföyünü oluşturan yatırımların gerçeğe uygun değerleri ve yatırımlardan elde 

edilen nakit akışları hakkında daha az ayrıntının açıklanması. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve 

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 

Standart’ın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya 

performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

TFRS’deki iyileştirmeler 

Uygulamadaki standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler – 2012-2014 Dönemi” 

aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliklerin, Şirket’in 

finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi 

TFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” 

Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık gruplarının) elden çıkarılması yöntemini değiştirdikleri 

ve bu varlıkların dağıtım amaçlı elde tutulan varlık kriterine artık uymadığı durumlarda TFRS 5 

gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır.
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TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

TFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal 

durum tablosu dışı bırakıldığı durumlardaki hizmet anlaşmalarının bu standardın gerekli kıldığı 

açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. TFRS 7 aynı 

zamanda “Açıklamalar: Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi” (TFRS 7’de değişiklikler) 

tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir. 

TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” 

TMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya devlet 

tahvillerinin, faydaların ödeneceği para birimi ile aynı olması konusuna açıklık getirecek şekilde 

değiştirilmiştir. 

TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” 

TMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, bu 

açıklamaların “ara dönem raporlamanın başka bölümlerinde” sunulabileceği konusuna açıklık getirmek 

üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem finansal raporlara gönderme yaparak finansal raporlamanın 

başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu bilgiler açıklanabilir. 

(b) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar: 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS’deki değişiklikler UMSK tarafından 

yayınlanmış fakat raporlama dönemi içinde henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, 

yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu 

sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat 

hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta 

bulunulmaktadır. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve 

yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve TFRS 9, TFRS 7 ve TMS 39’daki 

değişiklikler – UFRS 9 (2013) 

UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve TMS 39 ve TFRS 7’deki 

ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak 

işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için TMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini 

uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu standart 1 Ocak 2018 ve 

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, standardın finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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UFRS 9 Finansal Araçlar (2014) 

Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 

Ölçme” standardındaki rehberin yerini almaktadır. UFRS 9, finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün 

hesaplanması için yeni bir beklenen kredi zararı modeli ile yeni genel riskten korunma muhasebesi 

gereklilikleri ve finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ile ilgili güncellenmiş rehber 

içermektedir. UMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması 

ile ilgili uygulamalar da yeni UFRS 9 standardına taşınmaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve 

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler 

Bu yeni standart, UFRS ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde 

yer alan rehberliklerin yerine geçerek; müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model 

getirmektedir. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve 

hizmetleri ayrıştırma ve dönem boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte 

ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, işletmenin hak etmeyi beklediği bedel olarak 

ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 

için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

2.4 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 

dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki 

değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere 

ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak 

uygulanır. Şirket’in muhasebe politika ve tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir. 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

Aşağıda açıklanan muhasebe politikaları Şirket tarafından sunum yapılan tüm dönemlerde tutarlı olarak 

uygulanmaktadır. 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları aşağıda 

özetlenmiştir.
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2.5.1 Yabancı para cinsinde yapılan işlemler 

Yabancı para biriminde yapılan işlemler TL’ye işlemin gerçekleştiği tarihlerindeki kurdan çevrilmiştir. 

Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi sonundaki kurlardan 

TL’ye çevrilmiştir. 

Tarihi maliyetleriyle ölçülen parasal olmayan yabancı para cinsinden kalemler işlem tarihindeki kurlar 

kullanılarak TL’ye çevrilir. Yeniden çevrimden dolayı oluşan yabancı para kur farkları kar veya zarar 

hesaplarından kambiyo karları veya zararları kaleminde muhasebeleştirilir. 

2.5.2 Finansal araçlar 

Türev olmayan finansal varlıklar 

Şirket kredi ve alacakları ilk oluştukları tarih itibarıyla kayıtlara almaktadır. Diğer tüm finansal 

varlıklar, Şirket’in finansal araç ile ilgili sözleşmenin şartlarına taraf olduğu işlem tarihinde kayıtlarına 

almaktadır. 

Şirket, varlıktan kaynaklanan nakit akışlarını elde tutmasını sağlayan sözleşmeye dayalı hakkı sona 

erdiğinde veya finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarını elinde tutmasını sağlayan hakkı, finansal 

varlığın sahipliğinden dolayı elinde olan tüm getiri ve risklerin önemli kısmının transfer edildiği bir 

işlem ile transfer ettiğinde ilgili finansal varlığı kayıtlardan çıkarır. Transferi yapılan finansal varlıkta 

kalan veya yaratılan sahiplik Şirket tarafından ayrı varlık veya yükümlülük olarak kayıtlara alınır. 

Şirket’in finansal varlıkları ve yükümlülükleri netleştirmek için yasal bir hakkı olduğunda ve söz 

konusu finansal varlıkları ve yükümlülükleri netleştirmek suretiyle kapatma veya varlığın finansal 

tablolara alınmasını ve borcun ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, 

Şirket finansal varlıkları ve yükümlülükleri netleştirerek finansal durum tablosunda net tutarları ile 

göstermektedir. 

Şirket türev olmayan finansal varlıkları kredi ve alacaklar kategorisinde değerlendirmektedir. 

Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenen şekilde ödemeleri olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal varlıkları ifade 

etmektedir. İlgili varlıklar ilk kez kayıtlara alınırken gerçeğe uygun değerlerine ilaveten doğrudan atf 

olunan işlem maliyetleri ile gösterilirler. İlk kayda alınma sonrasında, kredi ve alacaklar etkin faiz 

yöntemi kullanılarak değerlenen itfa edilmiş maliyet değerinden kalıcı değer düşüklükleri mahsuplaşmış 

hali ile gösterilirler.
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Kredi ve alacaklar nakit ve nakit benzeri değerler, ticari ve diğer alacaklar, ilişkili taraflardan 

alacaklardan oluşmaktadır. 

Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalardaki üç aydan kısa vadeli mevduat ve nakit para 

tutarlarını içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir. Oluştuğu tarihte vadesi 

üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımları 

ifade etmektedir. 

Türev olmayan finansal yükümlülükler 

Finansal yükümlülükler Şirket’in ilgili finansal aracın sözleşme şartlarına taraf olduğu işlem tarihinde 

kayda alınmaktadır. 

Şirket söz konusu sorumlulukların sona ermesi, ertelenmesi veya vadesi gelmesi durumunda, ilgili 

finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkartır. Şirket türev olmayan finansal yükümlülüklerini diğer 

finansal yükümlülükler kategorisinde değerlendirmekte olup, ilk kez kayıtlara alma esnasında makul 

değerlere doğrudan atfolunan işlem maliyetlerini düşerek kayıtlara almaktadır. İlk kayıtlara almayı 

izleyen dönemlerde ise etkin faiz yöntemi kullanılarak belirlenen itfa edilmiş maliyet yöntemi ile 

gösterilmektedir. Diğer finansal yükümlülükler krediler, ticari ve diğer borçlar, ilişkili taraflara borçlar 

ve kısa vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır. 

2.5.3 Maddi duran varlıklar 

1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan sabit kıymetler, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun 

etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları 

düşülerek; 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan sabit kıymetler ise maliyet değerlerinden 

birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır. 

Maliyet ilgili varlığın iktisap edilmesi esnasında doğrudan katlanılan ve iktisaba atfedilen harcamaları 

da içerir. 

Şirket tarafından inşa edilen varlıkların maliyeti aşağıdaki kalemleri içerir: 

-Malzeme ve doğrudan işçilik maliyetlerini; 

-Varlığın Şirket’in kullanım amacına uygun olarak çalışır hale getirilmesiyle doğrudan 

ilişkilendirilebilen maliyetleri; 

-Şirket’in yükümlülüğü bulunması durumunda parçaların sökümüne veya restorasyonuna, parçaların yer 

değiştirmesine, yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin maliyetleri; 

Eğer var ise aktifleştirilen borçlanma maliyetlerini içermektedir.
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Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına 

dahil edilirler ve maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili kayıtlardan çıkarılır. İlgili ekipmanın 

kullanılabilmesi için önemli olan ve satın alınan yazılım, o ekipmanın bir bileşeni olarak aktifleştirilir. 

Maddi duran varlık kalemlerinin parçaları farklı faydalı ömürlere sahip ise, ilgili maddi duran varlık 

kalemleri ayrı olarak muhasebeleştirilir. 

Sonradan ortaya çıkan giderler 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten oluşan maliyetler söz konusu varlığın 

gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise ve maliyetin bedeli makul bir şekilde ölçülüyorsa 

aktifleştirilebilirler. Tüm diğer günlük gider kalemleri oluştukça kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Amortisman 

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya 

montaj tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Özel maliyetler 

doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ilgili kira süresi veya ekonomik ömrün düşük olanından 

amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlık kalemleri kurulup, kullanıma hazır hale geldikleri 

gün itibarıyla amortismana tabi tutulurlar. Şirket tarafından inşa edilen varlıklar tamamlanıp, 

kullanılabilir hale geldiğinde amortismana tabi tutulurlar. 

Kiralanan varlıklar, Şirket kiralanan varlığın mülkiyetini kiralama sonunda makul bir güvence ile 

üzerine almayacaksa, kiralama süresi ile faydalı ömürden kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur. 

Binalar yer altı ve yerüstü düzenleri 50 yıl 

Makine, tesis ve cihazlar 5-15 yıl 

Taşıtlar 4-5 yıl 

Demirbaşlar 2-5 yıl 

Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi 

tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman yöntemi, kullanım ömürleri ve kalan değerleri her 

raporlama tarihinde gözden geçirilir. 

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş yazılım haklarından oluşmaktadır. 1 Ocak 2005 

tarihinden önce aktife giren maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun 

etkilerine göre düzeltilmiş maliyetlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş 

olarak; 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren aktife giren maddi olmayan duran varlıklar ise maliyet 

değerlerinden, birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Değer 

düşüklüğü olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine 

indirilir. 
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Maddi olmayan duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten oluşan maliyetler söz konusu 

varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise ve maliyetin bedeli makul bir şekilde 

ölçülüyorsa aktifleştirilebilirler. Tüm diğer günlük gider kalemleri oluştukça kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. 

İtfa payları 

Maddi olmayan duran varlık itfa payları kapsamlı gelir tablolarında, ilgili varlıkların iktisap edildikleri 

tarihten sonra tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 

muhasebeleştirilir. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 

Haklar 5 yıl 

Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları yöntemi, kullanım ömürleri ve kalan değerleri her 

raporlama tarihinde gözden geçirilir. 

2.5.5 Kiralanan varlıklar 

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket’e ait olduğu kiralama işlemleri 

finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler 

Şirket’in finansal durum tablosunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari finansal kiralama 

ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise asgari finansal 

kiralama ödemelerinin bugünkü değeri tutarında bir yükümlülük olarak izlenir. İlk kayıtlara alınma 

sonrası finansal kiralama yoluyla alınan varlık, o varlığa uygun olan muhasebe politikalarına göre 

muhasebeleştirilir. 

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu 

kiralama işlemleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak yapılan ödemeler, 

kira dönemi boyunca doğrusal olarak kar veya zarar giderleştirilir. 

2.5.6 Stoklar 

Stokların değeri için net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı esas alınmaktadır. 

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

ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Mamuller için maliyet normal 

kapasiteyi temel alarak belirlenen makul bir oranda genel üretim giderlerini de içermektedir. Net 

gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve 

satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
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2.5.7 Varlıklarda değer düşüklüğü 

Türev olmayan finansal varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında ki her finansal varlık her 

raporlama tarihinde, herhangi bir değer düşüklüğüne uğradığını gösteren nesnel bir kanıt olup 

olmadığını belirlemek için değerlendirilir. Bir finansal varlığın ilk kayıtlara alınmasını müteakiben 

tahmin edilen gelecekteki nakit akışlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren bir veya birden fazla 

nesnel kanıt olması durumunda, değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilir. 

Finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığını gösteren bir veya birden fazla nesnel kanıt; karşı tarafın 

temerrüde düşmesi veya kusurunun olması, iflasa sürüklenmesi, Şirket’in başka seçeneğinin 

kalmamasına istinaden ödemelerde yeniden yapılandırma yapılması gibi durumları içerebilir. 

Şirket, kredi ve alacakları için değer düşüklüğüne işaret eden kanıtları hem toplu olarak, hem de varlık 

bazında dikkate almaktadır. Önemli finansal varlıkların değer düşüklüğü ayrı ayrı değerlendirilir ve test 

edilir. Tek başına ayrı bir varlık olarak önemli değer düşüklüğü tespit edilmeyen varlıklar, gerçekleşmiş 

ancak henüz belirlenmemiş değer düşüklükleri için topluca değer düşüklüğü testine tabi tutulurlar. 

Geriye kalan bireysel olarak önemli olmayan kredi ve alacaklar aynı kredi risk özelliklerine sahip 

gruplar içinde toplu halde değerlendirilir. Toplu olarak değer düşüklüğü değerlendirmesi yapılırken, 

Şirket, geçmiş dönemlerdeki temerrüde düşme durumunu, tahsilatların zamanlamalarını, katlanılan 

maliyetleri ve şirket yönetiminin ekonomik koşulları dikkate alarak kullandığı varsayımına göre 

oluşturulan ile gerçekleşen arasındaki farklar dikkate alınmaktadır. 

Şirket, çeşitli nedenlerle tahsil imkanlarının güçleşmiş olduğunu tahmin ettiği ticari alacakları için 

karşılık ayırmaktadır. Tahmin edilen şüpheli alacakların dışında, ilgili bulunduğu dönemde vadesi 

geçtiği halde tahsil edilemeyen veya dava ve icra aşamasında bulunan veya yapılan protestoya veya yazı 

ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ticari alacaklar için 

ayrıca karşılık ayrılır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının 

tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak 

karşılığından düşülerek gelir kaydedilir. 

İtfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü finansal varlığın kayıtlı 

değeri ile gelecekte beklenen nakit akışlarının orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine 

indirgenmesi sonucunda bulunan tutar arasındaki farkı ifade eder. 

Tüm değer düşüklükleri kar veya zarara kaydedilmekte olup, şüpheli kredi ve alacak karşılığı olarak 

yansıtılır.
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Değer düşüklüğü eğer değer düşüklüğünün kayıtlara alındığı tarihten sonra gerçekleşen bir olay ile 

geçerli olmadığı nesnel olarak ilişkilendirilebilirse iptal edilir. İskontolu tutarları üzerinden kayıtlara 

alınan finansal varlıklara ait iptaller kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Finansal olmayan varlıklar 

Şirket’in stoklar ve ertelenen vergi varlığı haricindeki finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri 

her raporlama tarihinde herhangi bir değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığı konusunda gözden 

geçirilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 

Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya makul 

değerden satış masraflarının düşülmesi ile elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım 

değeri, söz konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın 

zaman değeriyle söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile 

iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. 

Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer 

düşüklüğü kayıtlara alınır. Değer düşüklükleri kar veya zarar hesaplarında muhasebeleştirilir. Diğer 

varlıklardan veya varlık gruplarından bağımsız olarak nakit akışı yaratan en küçük ayrıştırılabilir varlık 

grubu nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Nakit yaratan birimler kapsamında kayıtlara alınan değer 

düşüklüğü birimdeki (birim grubu) diğer varlıkların kayıtlı değerinden orantısal olarak düşülür. 

Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer 

düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması 

durumunda tekrar değerlendirilir. Değer düşüklüğü, geri kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan 

tahminlerde değişiklik olması durumunda iptal edilir. Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle 

varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğü kaybının hiç finansal 

tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olan kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra 

kalan net tutar) aşmayacak şekilde muhasebeleştirilir. 

2.5.8 Çalışanlara sağlanan faydalar 

Yürürlükteki kanunlara göre; Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen 

davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 

yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları raporlama tarihi itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı 

esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride 

doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda 

yansıtılmıştır.
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Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren olarak sigorta primleri ödemektedir. Şirket’in bu primler 

haricinde İşçi Sendikası primleri yükümlülüğü vardır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel 

giderlerine yansıtılmaktadır. 

2.5.9 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

Şirket yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün 

bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden 

çıkmasının muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin 

edilebildiği durumlarda, ilişikteki finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık 

ayırmaktadır. 

Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel 

hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda 

içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo 

dipnotlarında açıklanır. 

Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, şarta bağlı varlıkla ilgili 

olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin 

kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte 

finansal tablolara alınır. 

2.5.10 Hasılat 

Satışlar, ürünün teslimi, ürünle ilgili risk ve fayda transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının 

güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket’e aktarılmasının 

muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına 

göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin, satış iade ve 

ıskontolardan arındırılmış halidir. Şirket, ürün sevkiyatı esnasında kesilen sevk irsaliyesine istinaden 

sistemsel olarak fatura çıkartır ve söz konusu satış bedeli, sistemsel olarak kar veya zarara aktarılır. 

Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel gelecekte 

oluşacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit 

edilir. Kayıtlı değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak 

değerlendirilir.
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2.5.11 Devlet teşvik ve yardımları 

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

elde edilmesi için gerekli şartların Şirket tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından 

elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır. Devlet teşvikleri 

nakden veya devlete karşı olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynı 

şekilde finansal tablolarda gösterilir. 

2.5.12 Finansal gelirler ve giderler 

Finansal gelirler vadeli mevduat faiz gelirleri, vadeli satışlardan faiz gelirleri ve net kambiyo 

karlarından oluşmaktadır. Faiz gelirleri tahakkuk prensibi ile etkin faiz yöntemi kullanılarak kar veya 

zarar hesaplarında muhasebeleştirilir. Kambiyo karları ve zararları net olarak gösterilmiştir. Finansal 

giderler kredilerin faiz giderlerinden, faktoring giderlerinden ve teminat giderlerinden oluşmaktadır. 

Şirket, satın alma, inşa etme veya üretime konu olan özellikli varlıklara doğrudan atf olunmayan 

borçlanma maliyetlerini kar veya zarar hesaplarında muhasebeleştirmektedir. 

2.5.13 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Dönem karı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. 

Cari dönem vergisi ve ertelenen vergi doğrudan özkaynaklarda veya diğer kapsamlı gelir tablosunda 

kayıtlara alınan kalemlerin vergi etkileri hariç kar veya zarar hesaplarında muhasebeleştirilir. 

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden oluşan yükümlülüğü 

içermektedir. 

Ertelenen vergi, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı 

hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların vergi etkilerinin hesaplanmasıyla 

belirlenmektedir. Ertelenen verginin hesaplanmasında yürürlükte olan vergi oranları kullanılmaktadır. 

Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin finansal tablolardaki ve vergi kanunlarına göre değişik 

raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden, maddi ve maddi olmayan varlıklar ile ilgili amortisman 

farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 

dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki 

finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının 

sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı 

oranda ilgili varlıktan silinir.
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Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari dönem vergi varlıklarının cari vergi 

yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak bir hakkın bulunması durumunda, 

ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

2.5.14 Hisse başına kazanç 

Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili dönem içerisinde 

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

Türkiye’de şirketler, mevcut hissedarlarına geçmiş yıl karlarından, sermayedeki payları oranında hisse 

dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına 

kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda 

kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi ihraçlarının geçmişe dönük etkileri de 

dikkate alınarak bulunmaktadır. 

2.5.15 Raporlama tarihinden sonraki olaylar 

Raporlama tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine 

veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var 

olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıkması 

durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa. Şirket finansal tablolarını 

yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini 

gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır. 

2.5.16 Giderler 

Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Faaliyet ile ilgili giderler oluştuğu anda kaydedilirler. 

2.5.17 Sermaye ve temettüler 

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır (Dipnot 14). Adi hisse senetleri ihracı ile doğrudan 

ilişkilendirilen ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra öz kaynaklarda azalış olarak 

muhasebeleştirilir. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde, geçmiş yıl 

karlarından mahsup edilmek suretiyle kaydedilir. 

2.5.18 İlişkili taraflar 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, 

aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve 

müşterek yönetime tabi ortaklıklar TMS 24 – İlişkili Taraf Açıklamaları standardı kapsamında ilişkili 

taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler 4 No’lu dipnotta gösterilmiştir.
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a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır: Söz 

konusu kişinin, 

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

(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

(iii) Şirket veya Şirketin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. 

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

(i) İşletme ve Şirketin aynı grubun üyesi olması halinde. 

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

da iş ortaklığı olması halinde. 

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

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

Üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. 

(v) İşletmenin, Şirketin ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten 

ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. Şirketin kendisinin böyle bir plânının 

olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir. 

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

halinde. 

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

veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması halinde. 

2.5.19 Nakit akış tablosu 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 

bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları. Şirket’in 

faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Şirket işletme faaliyetlerine 

ilişkin nakit akışlarını, net dönem karının, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş ya da gelecek işlemlerle ilgili 

nakit giriş ve çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman ile ilgili nakit 

akışlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylı yönteme göre gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları. Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan 

duran varlık yatırımları) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. 
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Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları 

ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri, kasa, tahsildeki çekler, üç aydan kısa vadeli banka 

mevduatı ile diğer hazır değerler bakiyesinden bloke tutar ve faiz tahakkuklarının çıkartılması suretiyle 

bulunur. 

2.5.20 Kiralama sözleşmeleri 

Faaliyet kiralamaları kapsamında yapılan sözleşmeler kira süresince doğrusal yöntemle kar veya zarar 

olarak muhasebeleştirilir. 

Alınan kira teşvikleri, kira süresince toplam kira giderinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir. 

2.6 Kullanılan Muhasebe Tahminleri 

Finansal tabloların hazırlanması, Şirket yönetiminin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, 

yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını 

gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu 

güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 

NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Şirket'in başlıca faaliyet konusu üretim ve satışlarına; sofralık tuz ve gıda sanayi tuz sektörüne yönelik 

olarak devam etmektedir. Şirket yönetimi, Şirket faaliyetlerini ana ürün grubu bazında ve yurt içi ve 

yurt dışı faaliyetler olarak takip etmektedir. Öte yandan, her bir ana ürün grubunda yer alan ürünlerin 

niteliği ve ekonomik özellikleri, satış kanalları ile birlikte müşteri ihtiyaçları ve müşterilerin risklerine 

göre sınıflandırılması ve Şirket'in faaliyetlerini etkileyen mevzuatın aynı olmaları finansal bilgiler 

bölümlere göre raporlanmamıştır.
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NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

İlişkili Taraflar 

İlişkili taraflara borçlar ve ilişkili taraflardan alacaklar maliyet değeri ile belirtilmiş ve taşınmıştır.   

Şirket olağan faaliyetleri dâhilinde ilişkili taraflarla çeşitli işlemler gerçekleştirmiştir. İlişkili taraflarla 

yapılan ticari ve diğer işlemler ve bakiyeler aşağıda belirtilmiştir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Perek İnşaat İmalat San. Ve Tic.Ltd. Şti. 78.298 52.293

İlişkili taraflardan toplam ticari alacaklar 78.298 52.293

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ortaklardan Alacaklar 332.201 82.028

-Hüsnü Selim Perek 332.201 82.028

İlişkili taraflardan toplam ticari olmayan alacaklar 332.201 82.028

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ortaklara Borçlar 161.939 197.008

-Mahmut Hakkı Perek 17.506 52.575

-Ahmet Mahmut Perek 33.103 33.103

Geçmiş Yıllar Karları 111.330 111.330

İlişkili taraflara toplam ticari olmayan borçlar 161.939 197.008

 

Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Menfaatler 

Şirketin yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde yapmış olduğu ücretlerin toplamı 18.944.-TL’dir. (31 

Aralık 2014: 19.656.-TL)
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NOT 5 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla finansal borçlanmalar detayı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kasa 4.281 2.130

Bankalar 368.436 2.978.661

368.436 2.978.661

372.717 2.980.791

 - Vadesiz mevduat 

Toplam

 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bankada bloke mevduatı yoktur. 

NOT 6 –  FİNANSAL BORÇLANMALAR 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla finansal borçlanmalar detayı aşağıdaki gibidir: 

Finansal kiralama işlemi faiz tahakkuku 522

(4.597) -

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faiz tahakkukları 8.589 9.040

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kısa vadeli krediler 3.182.483 5.795.055

Finansal kiralama işlerinden borçlar 66.407 -

Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (-)

Kredi kartı borçları 78.035 20.065

Kısa vadeli finansal borçlar 3.331.438 5.824.160

Uzun vadeli krediler 678.807 1.123.730

Uzun vadeli finansal borçlar 678.807 1.123.730

Toplam finansal borçlar 4.010.246 6.947.890
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Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlar aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir. 

Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal kiralama geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 

0-3 ay

3-12 ay

16.602 -

49.805 -

Toplam 66.407 -

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

 

Finansal Kiralama İşlemi, Şirket’in finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu iş makinasını 

içermektedir.  

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar altında sınıflandırılan ve finansal kiralama yoluyla 

edinilen varlıkların net defter değeri 76.000.-TL'dir (31 Aralık 2014:Yoktur.).   

NOT 7- TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR    

Kısa vadeli ticari alacaklar 

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ticari alacakların detayı 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Alıcılar 1.861.058 1.783.256

Alacak Senetleri 646.501 604.506

Alacak Senetleri Reeskontu (-) (13.507) (8.543)

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 4) 78.298 52.293

Şüpheli Alacaklar 430.348 382.545

Şüpheli Alacak Karşılığı (-) (430.348) (382.545)

Kısa vadeli ticari alacaklar (net) 2.572.350 2.431.512

 

Şüpheli alacak karşılığı geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenir. Şirket, alacaklarının 

tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu 

tarihten rapor tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir.  

Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Şirket’in kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi 

riski yoğunlaşması yoktur.
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Kısa vadeli ticari borçlar 

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ticari borçların detayı 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

896.787 984.729

3.549.960 2.237.159

(182.745) (82.066)

Kısa vadeli ticari borçlar (net) 4.264.002 3.139.822

Borç Senetleri Reeskontu (-)

Ticari borçlar

Borç Senetleri

NOT 8 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

Kısa vadeli diğer alacaklar 

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacakların detayı 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

332.201 82.027

9.235 -

341.436 82.027

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar

Diğer çeşitli alacaklar (*)

Kısa vadeli diğer alacaklar (net)

 

(*) Vergi dairesinden olan alacaklardan oluşmaktadır. 

Uzun vadeli diğer alacaklar 

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla uzun vadeli diğer alacakların detayı 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

3.923 3.923

3.923 3.923

Verilen depozito ve teminatlar

Uzun vadeli diğer alacaklar (net)
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Kısa vadeli diğer borçlar 

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer borçların detayı 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ödenecek vergi ve fonlar 14.613 9.129

161.939 197.008

Diğer çeşitli borçlar 1.062 259

Kısa vadeli diğer borçlar (net) 177.614 206.396

İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 4) 

 

Uzun vadeli diğer borçlar  

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla uzun vadeli diğer borçları yoktur. 

NOT 9 – STOKLAR 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, stokların detayı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

1.148.404 956.663

Mamuller 22.109 23.412

135.878 93.675

175.302 382.250

(9.649) (104.369)

Toplam 1.472.044 1.351.631

Hammaddeler ve yardımcı malzemeler 

Ticari mallar 

Diğer stoklar

Değer düşüklüğü karşılığı

 

Hammaddeler ve yardımcı malzemeler hesabı ham tuz, ambalaj malzemeleri ve diğer yardımcı 

malzemelerin maliyetinden oluşmaktadır. Mamuller hesabı, tüketime hazır hale gelmiş farklı boyuttaki 

işlenmiş tuzlardan oluşmaktadır. 

NOT 10 – CANLI VARLIKLAR 

Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.)
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NOT 11 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

Peşin ödenmiş giderler 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderlerin dönen varlıklar kısmında 

kalan tutarı aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

156.036 56.222

Gelecek Aylara Ait Giderler 28.426 24.808

Toplam 184.462 81.030

Verilen Sipariş Avansları

 

Ertelenmiş Gelirler 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki 

gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

220.162 284.988

57.266 53.498

Toplam 277.428 338.486

Alınan sipariş avansları 

Gelecek aylara ait gelirler 

 

NOT 12 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Devreden Kdv 1.120.397 1.089.986

Diğer Katma Değer Vergisi 45.161 35.688

Toplam Diğer Dönen Varlıklar 1.165.558 1.125.674
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NOT 13 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi duran varlıkların hareketi aşağıdaki 

gibidir:

2015 Yılı 1.1.2015 Girişler/ Alışlar Çıkışlar 31.12.2015

Arazi ve Arsalar 17.481.675 - - 17.481.675

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 171.109 - - 171.109

Binalar 711.633 - - 711.633

Tesis, Makine ve Cihazlar 2.532.742 1.740 (49.219) 2.485.263

Taşıtlar 1.589.700 127.500 (24.388) 1.692.812

Demirbaşlar 253.564 16.868 - 270.432

Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.024 10.674 - 29.698

TOPLAM 22.759.447 156.782 (73.607) 22.842.622

Dönem

Amortisman

Gideri

Birikmiş Amortismanlar (4.577.572) (191.402) 57.200 (4.711.774)

TOPLAM (4.577.572) (4.711.774)

Maddi Duran Varlıklar NET 18.181.875 18.130.848

1.1.2015 Çıkışlar 31.12.2015

   

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerinde yangın, elektronik cihaz ve makine kırılma 

sigortaları tutarı 10.850.793.-TL (31 Aralık 2014: 11.354.688.-TL)’dir.  

2014 Yılı 1.1.2014 Girişler/ Alışlar Çıkışlar 31.12.2014

Arazi ve Arsalar 17.481.675 - - 17.481.675

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 171.109 - - 171.109

Binalar 711.633 - - 711.633

Tesis, Makine ve Cihazlar 2.530.550 2.192 - 2.532.742

Taşıtlar 1.554.416 212.996 (177.712) 1.589.700

Demirbaşlar 232.795 21.352 (583) 253.564

Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.024 - - 19.024

TOPLAM 22.701.202 236.540 (178.295) 22.759.447

Dönem

Amortisman

Gideri

Birikmiş Amortismanlar (4.442.357) (193.493) 58.277 (4.577.573)

TOPLAM (4.442.357) (4.577.573)

Maddi Duran Varlıklar NET 18.258.845 18.181.874

1.1.2014 Çıkışlar 31.12.2014
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NOT 14 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlıkların hareketi aşağıdaki 

gibidir:

2015 Yılı 1.1.2015 Girişler Çıkışlar 31.12.2015

Program ve lisanslar 15.008 5.085 - 20.093

Toplam 15.008 5.085 - 20.093

1.1.2015

Dönem 

Amortisman 

Gideri

Çıkışlar 31.12.2015

Birikmiş Amortismanlar (13.030) (2.004) - (15.034)

M. Olmayan Duran Varlıklar(Net) 1.978 5.059

2014 Yılı 1.1.2014 Girişler Çıkışlar 31.12.2014

Bilgisayar Programları 15.008 - - 15.008

Toplam 15.008 - - 15.008

1.1.2014

Dönem 

Amortisman 

Gideri

Çıkışlar 31.12.2014

Birikmiş Amortismanlar (11.053) (1.978) - (13.030)

M. Olmayan Duran Varlıklar (Net) 3.955 - - 1.978

 

NOT 15 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Dava Karşılıkları (*) 20.000 20.000 

Toplam kısa vadeli karşılıklar 20.000 20.000 

 

(*) Şirket aleyhine açılmış ve bilanço tarihiyle sonuçlanmamış olan iş davasına aittir.
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31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) pozisyonuna 

ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 

31.12.2015 TL Toplam TRİ

Şirket tarafından verilen Teminat Rehin İpotek(TRİ)'ler

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı 22.380.200 22.380.200

          Teminat mektupları 80.200 80.200

           İpotekler 22.300.000 22.300.000

          Rehinler - -

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine - -

     Verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı - -

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin - -

     Borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı - -

D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı - -

Toplam 22.380.200 22.380.200  

31.12.2014 TL Toplam TRİ

Şirket tarafından verilen Teminat Rehin İpotek(TRİ)'ler

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı 22.500.200 22.500.200

          Teminat mektupları 200.200 200.200

           İpotekler 22.300.000 22.300.000

          Rehinler 421.303 421.303

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine - -

     Verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı - -

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin - -

     Borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı - -

D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı - -

Toplam 22.921.503 22.921.503  

NOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 30.619 24.769

72.253 59.719

Toplam 102.872 84.488

Personele borçlar
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Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

428.775 435.480

Toplam 428.775 435.480

Kıdem tazminatı karşılığı

 

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır: 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir yılını doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya 25 hizmet yılını 

(kadınlarda 20 yıl) dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), 

askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki 

mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri 

yürürlüğe konmuştur. 

Ödenecek tazminatı her hizmet yılı için bir aylık brüt maaş kadardır ve bu tutarın tavanı 1 Ocak 2016 tarihi 

itibarıyla 4.092,5.-TL (1 Ocak 2015: 3.541,37.-TL) ile sınırlandırılmıştır. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 

şartı bulunmamaktadır. 

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün 

bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 

Şirket’in muhasebe politikaları, Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için çeşitli 

Aktüeryal yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların 

emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve 

ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır.  

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

435.480 371.503

33.292 31.109 

(29.353) 1.844 

(94.023) (25.489)

83.379 56.873

428.775 435.480 

Cari dönem hizmet maliyeti

1 Ocak

31 Aralık

Faiz maliyeti

Aktüeryal kazanç/kayıp

Dönem içinde ödenen
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NOT 17 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

Sermaye: 

Şirketin sermayesi 210.600 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye her biri 1 TL değerinde toplam 210.600 

adet hisse senedine bölünmüştür ve imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 

31.12.2015 tarihi itibariyle şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 Hisse Adedi Hisse Değeri Pay Oranı(%) 

Ahmet Mahmut Perek           118.745            118.745 TL                   56,38 

Yakup Kadri Perek      19.560       19.560 TL    9,29 

Hüsnü Selim Perek             19.532              19.532 TL               9,27 

Mahmut Hakkı Perek      19.560       19.560 TL    9,29 

Diğer Ortaklar 33.203   33.203 TL  15,77 

 210.600 210.600 TL %100 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 

Önceki dönem karlarından kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle ayrılmış yedeklerdir.  

Şirketin yasal kayıtlarına göre; 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.596 27.596

Toplam 27.596 27.596

 

Geçmiş Yıllar Kar/ (Zararları)  

Geçmiş Yıl Kâr / Zararları, Olağanüstü Yedekler ve Diğer Geçmiş Yıl Kar/Zararlarından oluşmaktadır. 

Şirketin dönem sonları itibariyle geçmiş yıllar kar/zararları aşağıda açıklanmıştır. 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Geçmiş Yıllar Karları 686.209 686.209

Geçmiş Yıllar Zararları (2.932.269) (2.722.638)

Net Zarar (-) (2.246.060) (2.036.429)
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Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları: 

Şirket 31.12.2012 tarihi itibariyle aktifinde yer alan arsalarını yeniden değerlemeye tabi tutmuş ve 

bunlardan doğan değer artışını finansal tablolarında raporlamıştır.  

31.12.2015 hesap döneminde de söz konusu değer artışlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. Değerleme 

yapılan arsalar ile detaylı bilgi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

MDV Değer Artış Fonu

Arsalar

a. MDV’nin Değerlenmiş Değeri 17.481.675

-5226 Ada/1 Parsel 16.428.225

-5226 Ada/3 Parsel 1.053.450

b. Değerleme Öncesi Net Kayıtlı Değer (-) (44.246)

c. MDV Değer Artışı 17.437.429

d. Hesaplanan Vergi Etkisi (-) (871.871)

e. Net Değer Artışı 16.565.558

 

Aktüaryal Kazanç ve Kayıplar: 

Şirket kıdem tazminatı yükü hesaplamasında ortaya çıkan aktüeryal kazanç veya kayıpları özkaynaklar 

içerisinde muhasebeleştirmiştir. Ayrıca dönemler içerisinde meydan gelen değişimleri de Diğer Kapsamlı 

Gelirler Tablosuna yansıtmıştır.  

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Dönem başı (35.500) (34.025)

Dönem içi Kazanç / Kayıplar 29.353 (1.844)

Ertelenen Vergi Etkisi (5.871) 369

Aktüaryal Kazanç / Kayıplar (12.018) (35.500)
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NOT 18 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla faaliyetlerinden kaynaklanan brüt karı 

aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

Satış Gelirleri 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Yurtiçi Satışlar 11.323.853 12.524.354

Yurtdışı Satışlar 531.627 501.252

Diğer Gelirler 3.409 9.922

Satış İadeleri (-) (149.491) (151.719)

Satış İskontoları (-) (181.195) (139.200)

Diğer İndirimler (-) (7.378) (7.131)

Net satışlar 11.520.825 12.737.478

Satılan Mamul Maliyeti (7.108.030) (7.998.033)

Satılan Ticari Mal Maliyeti (130.892) (78.232)

Satışların Maliyeti (7.238.922) (8.076.265)

Brüt Satış Karı/(Zararı) 4.281.903 4.661.213

 

NOT 19 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ve PAZARLAMA GİDERLERİ 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere ait genel yönetim giderleri ve 

pazarlama giderleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

(3.628.843)        (3.369.529)        

(1.013.016)        (1.118.841)        

Toplam (4.641.859)      (4.488.370)      

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Genel yönetim giderleri 
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NOT 20–  NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

Satışların Maliyeti, Pazarlama Satış ve Dağıtım, Genel Yönetim Giderlerinin niteliklerine göre dağılımı 

aşağıdaki gibidir:  

31.12.2015
Paz. Satış ve 

Dağıtım Giderleri

Genel Yönetim 

Giderleri
Toplam

Personel Giderleri (99.338) (653.703) (753.041)

Vergi, Resim ve Harçlar (54.878) (13.583) (68.461)

Amortisman Giderleri (132.002) (32.297) (164.299)

Nakliye ve Sigorta Giderleri (2.394.470) (106.784) (2.501.254)

Kira Giderleri (70.429) - (70.429)

Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizmetler (16.015) (57.094) (73.109)

Diğer Çeşitli Giderler (861.711) (149.556) (1.011.266)

Toplam (3.628.843) (1.013.016) (4.641.859)

Satılan Mamul Maliyeti (7.108.030)

Satılan Ticari Mal Maliyeti (130.892)

TOPLAM (11.880.781)

31.12.2014
Paz. Satış ve 

Dağıtım Giderleri

Genel Yönetim 

Giderleri
Toplam

Personel Giderleri (114.012) (533.157) (647.169)

Vergi, Resim ve Harçlar (26.734) (7.438) (34.172)

Amortisman Giderleri (132.495) (33.645) (166.140)

Nakliye ve Sigorta Giderleri (2.370.633) (267.581) (2.638.214)

Kira Giderleri (66.600) - (66.600)

Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizmetler (3.012) (114.377) (117.389)

Diğer Çeşitli Giderler (656.043) (162.643) (818.686)

Toplam (3.369.529) (1.118.841) (4.488.370)

Satılan Mamul Maliyeti (7.998.033)

Satılan Ticari Mal Maliyeti (78.232)

TOPLAM (12.564.635)

 

NOT 21 –ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere ait esas faaliyetlerinden diğer 

gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

350.214 -

44.823 57.983

Toplam 395.037 57.983

Diğer faaliyet gelirleri

Nakliye faaliyetlerinden elde edilen gelirler

MDV Satış Karları
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1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

(47.803) (7.898)

- (58.410)

- (4.002)

 - (381)

Toplam (47.803) (70.691)

MDV Satış Zararları

KAP Hizmet Bedeli

Diğer faaliyet giderleri

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Şüpheli Alacak Karşılıkları

 

NOT 22 – FİNANSMAN GELİRLERİ 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere ait toplam finansman gelirleri 

aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

359.433 354.668

14.400 9.821

191.289 88.571

Toplam 565.122 453.060

Finansman Gelirleri

Vade Farkı ve Faiz Gelirleri

Kur Farkı Gelirleri

Reeskont Faiz Gelirleri

 

NOT 23 – FİNANSMAN GİDERLERİ 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere ait toplam finansman giderleri 

aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

(583.121) (665.749)

(3.475) (1.254)

(95.573) (51.813)

Toplam (682.169) (718.816)

Finansman Giderleri

Faiz Giderleri (-)

Kur Farkı Giderleri (-)

Reeskont Faiz Giderleri (-)
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NOT 24 –GELİR VERGİLERİ 

21 Eylül 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmiştir. 

Buna göre. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları yüzde 20 oranında 

kurumlar vergisine tabidir. 

23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat 

oranları yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir 

elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde 

yüzde 10 oranında uygulanan stopaj oranı yüzde 15’e çıkarılmıştır. 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden yüzde 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 

ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’ inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 

geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar 

nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 

Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın 25’inci 

günü akşamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili makamlar geriye 

dönük olarak beş yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili görüşlerini değiştirebilir. 

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

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

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla toplam vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ticari Kar/Zarar 10.442 179.781

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 159.607 115.451

Dönemin Mali Kar/Zararı 170.049 295.232

Hesaplanan Vergi Karşılığı - -

Ert. Vergi Karşılığı Geliri/Gideri (20.042) (104.010)

Dönemin Vergi Gelir/Gideri            (20.042)          (104.010)
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Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile 

yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 

vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu 

geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi oranları dikkate 

alınarak ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. 

Şirket, ertelenen vergi varlığının finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdiği sektördeki 

gelişmeler, ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin genel ekonomik ve politik 

durumu ve/veya Şirket’i etkileyebilecek uluslararası genel ekonomik ve politik durum gibi faktörleri 

dikkate almaktadır. Şirket, ilerideki dönemlerde yeterli tutarda vergiye tabi kar edeceğini tahmin 

etmektedir. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden bilanço yöntemine göre hesaplanan 

ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran yüzde 20’dir (31 Aralık 2014: yüzde 20). 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülüklerini doğuran 

kalemler aşağıdaki gibidir: 

Kar ve zararda muhasebeleştirilen:

Kümülatif 

Değerleme 

Farkları

Varlık / 

(Yükümlülük)

Kümülatif 

Değerleme 

Farkları

Varlık / 

(Yükümlülük)

Ticari Alacaklar (340.422) 68.084 (287.655) 57.531

Stoklar (27.835) 5.567 (104.369) 20.874

Maddi ve maddi olmayan varlıklar (773.303) 154.661 (724.871) 144.974

Finansal borçlar 9.111 1.822 9.040 1.808

Ticari Borçlar (182.281) (36.456) (82.066) (16.413)

Dava Karşılığı 20.000 4.000 20.000 4.000

Kıdem tazminatı karşılığı 413.753 82.751 391.105 78.221

Diğer geçici farklar 29.856 16.935 26.088 16.182

Mali Zararın Tasarruf Etkisi - - 50.680 10.136

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) (851.121) 297.364 (702.048) 317.312

Diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilen:

Aktüeryal Kazanç/Kayıp 15.022 3.004 44.375 8.875

Arsa Değerlemesi 17.437.429 (871.871) 17.437.429 (871.871)

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) 17.452.451 (868.867) 17.481.804 (862.996)

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) net (571.503) (545.684)

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
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NOT 25 – PAY BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR) 

Hisse başına kâr/zarar miktarı, net dönem kâr/zararının, şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay 

adedine bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içinde herhangi bir hisse senedi ihracı olmamıştır. 

1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Net Dönem Karı/Zararı (149.718) (209.632)

Ağırlıklı Ort. Hisse Senedi Sayısı 210.600 210.600

1 hissenin nominal değeri 1 1

Pay başına (zarar) / kazanç (TL)                   (0,7109)                 (0,9954)

 

NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Kredi Riski   

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki 

değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, 

maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2015

Diğer Diğer

Taraf Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan

azami kredi riski  (A+B)
78.298 0 366.914 0 368.436

A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne

uğramamış varlıkların net defter değeri
78.298 0 366.914 0 368.436

B. Değer Düşüklüğüne Uğrayan Varlıkların Net

Defter Değeri
- - - - -

-Vadesi Geçmiş - 430.348 - - -

- Değer Düşüklüğü - (430.348) - - -

31 Aralık 2014

Diğer Diğer

Taraf Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan

azami kredi riski  (A+B)
0 0 0 - 2.978.661

A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne

uğramamış varlıkların net defter değeri
0 0 0 - 2.978.661

B. Değer Düşüklüğüne Uğrayan Varlıkların Net

Defter Değeri
- - - - -

-Vadesi Geçmiş - 382.545 - - -

- Değer Düşüklüğü - (382.545) - - -

Alacaklar

Banka 

Mevduatları

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf İlişkili Taraf

Alacaklar

Banka 

Mevduatları

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf İlişkili Taraf
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Yabancı Para Riski 

TL Karşılığı USD TL Karşılığı USD

1. Ticari Alacaklar 8.432         2.900       96.758      41.726     

2a. Parasal Finansal Varlıklar -               -               

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -               -               

3. Diğer -               -               

4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 8.432        2.900      96.758      41.726    

5. Ticari Alacaklar -               -               

6a. Parasal Finansal Varlıklar -               -               

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -               -               

7. Diğer -               -               

8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) -               -             -               -             

9. Toplam Varlıklar (4+8) 8.432        2.900      96.758      41.726    

10. Ticari Borçlar -               -               

11. Finansal Yükümlülükler -               -               

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 42.839       14.707     -               

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük. -               -               

13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) 42.839      14.707    -               -             

14. Ticari Borçlar -               -               

15. Finansal Yükümlülükler -               -               

16a. Parasal Olan Diğer Yük. -               -               

16b. Parasal Olmayan Diğer Yük. -               -               

17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16) -               -             -               -             

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 42.839      14.707    -               -             

19. Bilanço dışı 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) (34.407) (11.807) 96.758      41.726    

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para 

Varlık / (yükümlülük) pozisyonu (1+2a+5+6a-

10-11-12a-14-15-16a) (34.407) (11.807) 96.758      41.726    

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal 

Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen 

Kısmının Tutarı

24. Döviz Yükümlülüklerin  Hedge Edilen 

Kısmının Tutarı

31.12.2015 31.12.2014
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Duyarlılık Analizi 

Şirket, işlemlerinde Amerikan Doları kullanmasından dolayı yabancı para riski taşımaktadır. 

31.12.2015

Yabancı 

Paranın Değer 

Kazanması

Yabancı Paranın 

Değer 

Kaybetmesi

Yabancı Paranın 

Değer 

Kazanması

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi

1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 3.439 (3.439) - -

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

3-ABD Doları Net Etki (1+2) 3.439 (3.439) - -

31.12.2014

Yabancı 

Paranın Değer 

Kazanması

Yabancı Paranın 

Değer 

Kaybetmesi

Yabancı Paranın 

Değer 

Kazanması

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi

1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 9.672 (9.672) - -

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

3-ABD Doları Net Etki (1+2) 9.672 (9.672) - -

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi

Kar/Zarar Özkaynaklar

ABD Doları’ nın TL Karşısında % 10 Değişmesi Halinde;

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi

Kar/Zarar Özkaynaklar

ABD Doları’ nın TL Karşısında % 10 Değişmesi Halinde;

Sermaye Yönetimi Politikası 

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye 

maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyette 

bulunabilirliğinin devamlılığını muhafaza etmektir. 

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

sağlamaya özen göstermektedir. 

Şirket sermayeyi net yükümlülük/yatırılan sermaye oranını kullanarak izlemektedir. 31 Aralık 2015 ve 31 

Aralık 2014 tarihleri itibarıyla net yükümlülük/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
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31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Toplam yükümlülükler 9.887.245 11.741.493

Hazır değerler (372.717)          (2.980.791)        

Net yükümlülük 9.514.528 8.760.702

Özkaynaklar 14.395.864 14.522.195

Yatırılan sermaye 23.843.412 23.282.895

Net yükümlülük/ yatırılan sermaye oranı 40% 38%

 

NOT 27 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN 

AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR    

Yoktur. (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.) 

NOT 28 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Yoktur. (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.) 


