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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31.12.2014 TAR HL F NANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.)

Not
VARLIKLAR
Dönen Varl klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Di er Alacaklar
- li kili Taraflardan Di er Alacaklar
- li kili Olmayan Taraflardan Di er Alacaklar
Pe in Ödenmi Giderler
Cari Dönem Vergisiyle lgili Varl klar
Di er Dönen Varl klar
Duran Varl klar
Yat r m amaçl Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl klar
Maddi Olmayan Duran Varl klar
Ertelenmi Vergi Varl
TOPLAM VARLIKLAR

3
6
5,7
7
8
23
14
9
10
11
23

Denetimden
Geçmi

Denetimden
Geçmi

31.12.2014

31.12.2013

281.807

664.309

91.693
121.804

223.241
373.502

2.670
12.950
14.185
-38.505
1.044.845
900.000
74.560
10.799
59.486

1.740
5.864
14.597
25.096
20.269
1.053.307
900.000
107.775
17.817
27.715

1.326.652

1.717.616

li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.
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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31.12.2014 TAR HL F NANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.)

Denetimden
Geçmi

Denetimden
Geçmi

31.12.2014

31.12.2013

218.704

290.184

4
6
13

1.424
153.314
43.001

5.124
51.679
60.461

5,7
7
8

9.149
4.293
7.523

160.101
3.350
9.469

Uzun Vadeli Yükümlülükler
K dem Tazminat Kar l
Ertelenmi Vergi Yükümlülü ü

13
23

98.047
92.595
5.452

115.435
110.215
5.220

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmi Sermaye
Aktüeryal Kazanç/Kay plar
Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler
Geçmi Y llar Kar/Zararlar
Dönem Net Kar /Zarar

15
15
15
15
24

1.009.901
1.000.000
(4.811)
12.688
315.371
(313.347)

1.311.997
1.000.000
(16.062)
12.688
129.733
185.638

1.326.652

1.717.616

Not
KAYNAKLAR
K sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Çal anlara Sa lanan Faydalar Kapsam nda Borçlar
Di er Borçlar
- li kili Taraflara Di er Borçlar
- li kili Olmayan Taraflara Di er Borçlar
Ertelenmi Gelirler

TOPLAM KAYNAKLAR

li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.
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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31.12.2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
KAR VEYA ZARAR VE D ER KAPSAMLI GEL R TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.)

Denetimden
Geçmi

Denetimden
Geçmi

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

2.319.713
(1.575.139)
744.574
(956.556)
69.338
(210.188)
(352.832)
12.181
(63)

4.888.660
(3.564.536)
1.324.124
(1.191.080)
182.383
(83.956)
231.471
24.427
--

(340.714)

255.898

(6.985)

(10.437)

(347.699)

245.461

23
23

34.352
-34.352
(313.347)

(59.823)
(62.340)
2.517
185.638

DÖNEM KARI/(ZARARI)

24

(313.347)

185.638

Dönem Kar/(Zarar )'n n Da l m
Ana Ortakl k Paylar

24
24

(313.347)
(313.347)

185.638
185.638

24

(31,33)
(31,33)

18,56
18,56

11.251

(3.329)

14.064

(4.161)

(2.813)

832

(2.813)
11.251
(302.096)

832
(3.329)
182.309

(302.096)
(302.096)

182.309
182.309

Not

KAR VEYA ZARAR KISMI
Has lat
Sat lar n Maliyeti (-)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler
Esas Faaliyetlerden Di er Giderler (-)
ESAS FAAL YET KARI/ZARARI
Yat r m Faaliyetlerinden Gelirler
Yat r m Faaliyetlerinden Giderler (-)
F NANSMAN G DER ÖNCES FAAL YET
KÂRI/ZARARI
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
- Dönem Vergi Gideri/Geliri
- Ertelenmi Vergi Gideri/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI/ZARARI

Pay Ba na Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Ba na Kazanç
D ER KAPSAMLI GEL R:
Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacaklar
Tan mlanm Fayda Planlar Yeniden Ölçüm
Kazançlar /Kay plar
Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacak Di er Kapsaml
Gelire li kin Vergiler
- Ertelenmi Vergi Gideri/Geliri
D ER KAPSAMLI GEL R
TOPLAM KAPSAMLI KAR/(ZARAR)
Toplam Kapsaml Gelirin Da l m
Ana Ortakl k Paylar

16
16
17
19
19
20
20

21

13

23
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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31.12.2014 TAR HL NAKI AKI TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.)
Denetimden
Geçmi

Denetimden
Geçmi

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

10,11

(120.661)
(313.347)
186.747
51.586

(121.254)
185.638
105.037
52.492

13
6
20
6
23

(3.556)
178.055
(4.167)
(819)
(34.352)

14.959
-(17.200)
2.030
59.823

20

-

(7.067)

5.939
72.686
(8.016)
103.412
(150.009)
(12.134)
-

(411.929)
299.522
3.399
(330.015)
(278.258)
(15.749)
(90.828)

(7.187)

(3.873)

10,11

--

7.765

10,11

(11.354)

(28.998)

20

4.167
(3.700)
(3.700)
-

17.360
4.964
5.124
(160)

(131.548)

(120.163)

-

--

(131.548)

(120.163)

223.241
91.693

343.404
223.241

Not
A. LETME FAAL YETLERDEN NAK T AKI LARI
Dönem Kar /Zarar
Dönem Net Kar /Zarar Mutabakat ile lgili Düzeltmeler
Amortisman ve tfa Gideri ile lgili Düzeltmeler
Kar l klar ile lgili Düzeltmeler
- K dem Tazminat Kar l / ( ptali)
- üpheli Alacak Kar l / ( ptali)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile lgili Düzeltmeler
Gerçe e Uygun De er Kay plar /Kazançlar ile lgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile lgili Düzeltmeler
Duran Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan Kay p/Kazançlar ile
lgili Düzeltmeler
letme Sermayesinde Gerçekle en De i imler
Ticari Alacaklardaki Art /Azal la lgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle lgili Di er Alacaklardaki Art /Azal la lgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Art /Azal la lgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle lgili Di er Borçlardaki Art /Azal la lgili Düzeltmeler
letme Sermayesinde Gerçekle en Di er Art /Azal la lgili Düzeltmeler
Vergi Ödemeleri/ adeleri
B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T
AKI LARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl klar n Sat ndan Kaynaklanan Nakit
Giri leri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl klar n Al m ndan Kaynaklanan Nakit
Ç k lar
Al nan Faiz
C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN NAK T AKI LARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Giri leri
Ödenen Faiz
YABANCI PARA ÇEV R M FARKLARININ ETK S NDEN ÖNCE
NAK T VE NAK T BENZERLER NDEK NET ARTI /AZALI
(A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEV R M FARKLARININ NAK T VE NAK T
BENZERLER ÜZER NDEK ETK S
NAK T VE NAK T BENZERLER NDEK NET ARTI /AZALI
(A+B+C+D)
E. DÖNEM BA I NAK T VE NAK T BENZERLER
DÖNEM SONU NAK T VE NAK T BENZERLER (A+B+C+D+E)

6
5,7
6
5,7
23

4
21

3
3

li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.
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MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel Bilgi
Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (‘‘Şirket’’) 27.07.2007 tarihinde kurulmuş olup Şirket’in ana
faaliyet konusu; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve

kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut işyerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve
eğitim kurumları sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri villa, yalı otel ve
moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sunmak,
gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel
değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve
çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları
çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerleme raporları hazırlamaktır.
Şirket’in kayıtlı adresi merkez adresi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza A Blok B2-03 Beşiktaş/
İstanbul’dur.
Şirket’in Gaziantep, Ankara,Konya,Trabzon, Bursa, Diyarbakır ve İzmir’de olmak üzere 7 adet şubesi
bulunmaktadır.
Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle çalışan sayısı 15 kişi (31.12.2013: 39 kişi)’dir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar 08.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul’un yasal mevzuata göre düzenlenmiş bu finansal tabloları tashih
etme hakkı vardır.
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
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”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na
(TMS) uygun olarak hazırlanmıştır.TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Finansal tabloların hazırlanış şekli
Şirket muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye
Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre TL olarak tutmaktadır. Finansal
tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan
Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım
düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Şirket’in ilişikteki finansal tabloları SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve Dipnot Formatları
Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıştır.
Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”) olup, tüm
finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.
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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar
31 Aral k 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas
al nan muhasebe politikalar a a da özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de i tirilmi
TFRS standartlar ve TFRYK yorumlar d nda önceki y lda kullan lanlar ile tutarl olarak uygulanm t r.
Bu standartlar n ve yorumlar n irket’in mali durumu ve performans üzerindeki etkileri ilgili
paragraflarda aç klanm t r.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de i iklik ve yorumlar a a daki
gibidir:
Yat r m

letmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ili kin de i iklikler)

TFRS 10 standard yat r m irketi tan m na uyan irketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmas na ili kin bir istisna getirmek için de i tirilmi tir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yat r m irketlerinin ba l ortakl klar n TFRS 9 Finansal Araçlar standard hükümleri çerçevesinde
gerçe e uygun de erden muhasebele tirmeleri gerekmektedir. letmelerin TFRS 9 u uygulamamalar
durumunda, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme hükümleri çerçevesinde gerçe e
uygun de erden muhasebele tirmeleri gerekmektedir. Söz konusu de i ikliklerin irket’in finansal
durumu ve performans üzerinde önemli bir etkisi olmam t r.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De i iklik)
De i iklik “muhasebele tirilen tutarlar netle tirme konusunda mevcut yasal bir hakk n n bulunmas ”
ifadesinin anlam na aç kl k getirmekte ve TMS 32 netle tirme prensibinin e zamanl olarak
gerçekle meyen ve brüt ödeme yap lan hesapla ma (takas bürolar gibi) sistemlerindeki uygulama alan na
aç kl k getirmektedir. Söz konusu de i ikliklerin irket’in finansal durumu veya performans üzerinde
önemli bir etkisi olmam t r.
TMS 36 Varl klarda De er Dü üklü ü - Finansal olmayan varl klar için geri kazan labilir de er
aç klamalar (De i iklik)
TFRS 13 „Gerçe e Uygun De er Ölçümleri ne getirilen de i iklikten sonra “TMS 36 Varl klarda De er
Dü üklü ü standard ndaki yap lan de i iklik ile de er dü üklü üne u ram finansal olmayan varl klar n
geri kazan labilir de erlerine ili kin baz aç klama hükümlerini aç kl a kavu turulmu tur. TMS 36
standard nda yap lan de i iklikler finansal olmayan varl klar n geri kazan labilir miktarlar n n
aç klanmas n sadece de er kayb veya de er kayb n n ters çevrildi i durumlarda gerektirmektedir. Söz
konusu de i iklikler aç klama hükümlerini etkilemi tir ve de i ikliklerin irket’in finansal durumu veya
performans üzerinde önemli bir etkisi olmam t r.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devaml l (De i iklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme Standard ”na getirilen de i lik, finansal riskten
korunma arac n n kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir kar tarafa devredilmesi
durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmas n zorunlu k lan hükme dar bir istisna
getirmektedir. Söz konusu de i ikliklerin irket’in finansal durumu veya performans üzerinde önemli bir
etkisi olmam t r.
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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (Devam )
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ili kin yükümlülü ün, i letme taraf ndan ödemeyi ortaya ç karan eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekle ti i anda kaydedilmesi gerekti ine aç kl k getirmektedir. Ayn
zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya ç karan eylemin
bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekle mesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebilece ine
aç kl k getirmektedir. Asgari bir e i in a lmas halinde ortaya ç kan bir zorunlu vergi, asgari e ik
a lmadan yükümlülük olarak kay tlara al namayacakt r. Söz konusu yorumun irket’in finansal durumu
veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmam t r.
TMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar – Tan mlanm
(De i iklik)

Fayda Planlar : Çal an katk lar

Standartta yap lan de i iklik kapsam nda çal anlar n yapt baz katk lar n muhasebele tirilmesindeki
karma kl k azalt lm t r ve çal anlar n fayda planlar na yapt
katk lar, plan dahilinde belirlenmi ,
hizmet ile do rudan ili kili ve hizmet verilen y ldan ba ms z ise bu katk lar n hizmetin verildi i
dönemde hizmet maliyetinden dü ülmesine izin verilmektedir. De i ikli in irket’in finansal durumu
veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmam t r.
Yay nlanan ama yürürlü e girmemi ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolar n onaylanma tarihi itibar yla yay mlanm fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlü e girmemi ve irket taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam yeni standartlar, yorumlar ve
de i iklikler a a daki gibidir. irket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n yürürlü e
girmesinden sonra finansal tablolar n ve dipnotlar n etkileyecek gerekli de i iklikleri yapacakt r.
TFRS 9 Finansal Araçlar – S n fland rma ve Aç klama
Aral k 2012 de yay nlanan de i iklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras nda ba layan y ll k
hesap dönemleri için geçerli olacakt r. TFRS 9 Finansal Araçlar standard n n ilk safhas finansal
varl klar n ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve s n fland r lmas na ili kin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9 da yap lan de i iklikler esas olarak finansal varl klar n s n flama ve ölçümünü ve gerçe e uygun
de er fark kar veya zarara yans t larak ölçülen olarak s n fland r lan finansal yükümlülüklerin ölçümünü
etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçe e uygun de er de i ikliklerinin kredi riskine
ili kin olan k sm n n di er kapsaml gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standard n erken
uygulanmas na izin verilmektedir. irket, standard n finansal durumu ve performans üzerine etkilerini
de erlendirmektedir.
Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurumu (“UMSK”) taraf ndan yay nlanm
taraf ndan yay nlanmam yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar

fakat KGK

A a da listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlar ndaki de i iklikler UMSK
taraf ndan yay nlanm fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü e girmemi tir; fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve de i iklikler henüz KGK taraf ndan TFRS ye uyarlanmam t r/
yay nlanmam t r ve bu sebeple TFRS nin bir parças n olu turmazlar. irket, finansal tablolar nda ve
dipnotlarda gerekli de i iklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlü e girdikten sonra yapacakt r.
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MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (Devam )
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
de i iklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kas m 2013 te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7 deki
ilgili de i iklikleri içeren UFRS 9 un yeni bir versiyonunu yay nlam t r. Bu standart UFRS 9 un eski
versiyonlar nda yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. Bu standard n zorunlu
bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat hemen uygulanabilir durumdad r ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi,
UMSK projenin de er dü üklü ü faz n bitirdikten sonra belirlenecektir. Buna ek olarak i letmeler tüm
riskten korunma i lemleri için UMS 39 un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya
devam etmek üzere muhasebe politikas seçimi yapabilirler. irket, standard n finansal durumu ve
performans üzerine etkilerini de erlendirmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)
Temmuz 2014’de yay mlanan UFRS 9 standard TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme
standard ndaki mevcut yönlendirmeyi de i tirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda
yay mlanan yönlendirmeleri de içerecek ekilde finansal varl klardaki de er kayb n n hesaplanmas için
yeni bir beklenen kredi kay p modeli de dahil olmak üzere finansal araçlar n s n fland r lmas ve
ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmi uygulamalar
içermektedir. UFRS 9 ayn zamanda TMS 39’da yer alan finansal araçlar n muhasebele tirilmesi ve
bilanço d nda b rak lmas ile ilgili uygulamalar yeni UFRS 9 standard na ta maktad r. UFRS 9
standard 1 Ocak 2018 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. irket, standard n
finansal durumu ve performans üzerine etkilerini de erlendirmektedir.
UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesaplar
UMSK 2012 y l nda Oran Düzenlenmi Faaliyetler üzerine kapsaml bir proje ba latm t r. UMSK
projenin bir parças olarak oran düzenlenen i letmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için geçici
bir çözüm olmas aç s ndan k s tl kapsamda bir standart yay mlam t r. Bu standart ilk kez UFRS
uygulayacak i letmeler için halihaz rda genel kabul görmü muhasebe prensiplerine göre
muhasebele tirdikleri düzenleyici erteleme hesaplar n UFRS ye geçi lerinde ayn
ekilde
muhasebele tirmelerine izin vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonras nda ba layan y ll k hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. De i ikli in irket’in finansal durumu
veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmas beklenmemektedir.
UFRS 15 Mü terilerle Yap lan Sözle meler
Yeni standart, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (UFRS) ve Amerika Birle ik Devletleri
Genel Kabul Görmü Muhasebe Prensipleri nde yer alan rehberlikleri de i tirip; mü terilerle yap lan
sözle meler için kontrol bazl yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, has lat n
muhasebele tirilmesinde, sözle mede yer alan mal ve hizmetleri ayr t rma ve zaman boyunca
muhasebele tirme konular nda yeni yönlendirmeler getirmekte ve has lat bedelinin, gerçe e uygun
de erden ziyade, irketin hak etmeyi bekledi i bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir.
Bu de i iklik 1 Ocak 2017 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. irket, standard n finansal durumu ve performans üzerine etkilerini
de erlendirmektedir.
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F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
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NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (Devam )
UMS 16 ve UMS 38 – Uygulan labilir amortisman ve itfa yöntemlerine aç kl k getirilmesi
UMS 16 Maddi Duran Varl klar standard nda yap lan de i iklik gelir bazl amortisman hesaplamas
yöntemlerinin maddi duran varl klar n amortisman hesaplamalar nda kullan lamayaca n aç kça ifade
etmektedir. UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varl klar standard nda yap lan de i iklik, maddi olmayan
duran varl klar n amortisman nda gelir bazl amortisman yöntemlerinin kullan lmas n n uygun
olmayaca yönünde aksi kan tlan labilir bir varsay m uygulamaya koymaktad r.
Bu de i iklikler 1 Ocak 2016 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye
dönük olarak uygulanacakt r. Standard n erken uygulamas na izin verilmektedir. De i ikli in irket’in
finansal durumu veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmas beklenmemektedir.
TFRS 11 – Mü terek faaliyetlerde edinilen paylar n muhasebele tirilmesi
De i iklikler bir i letme standard n i letme tan m na uygun olan mü terek faaliyetlerde edinilen paylar
için TFRS 3 letme Birle meleri standard n n uygulan p uygulanamayaca na aç kl k getirmektedir.
De i iklikler i letme birle mesi muhasebele tirmesinin bir i letme te kil eden mü terek faaliyetlerde
edinilen paylar için uygulanmas n gerektirmektedir. Bu de i iklikler 1 Ocak 2016 ve sonras nda ba layan
y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacakt r. Standard n erken
uygulamas na izin verilmektedir. De i ikli in irket’in finansal durumu veya performans üzerinde
önemli bir etkisi olmas beklenmemektedir.
UFRS’deki iyile tirmeler
UMSK, Aral k 2013 te „2010–2012 dönemi ve „2011–2013 Dönemi olmak üzere iki dizi „UFRS de
Y ll k yile tirmeler yay nlam t r. Standartlar n “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen de i iklikler haricinde
de i iklikler 1 Temmuz 2014 ten itibaren geçerlidir.
Y ll k iyile tirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler:
Hakedi ko ullar ile ilgili tan mlar de i mi olup sorunlar gidermek için performans ko ulu ve hizmet
ko ulu tan mlanm t r. De i iklik ileriye dönük olarak uygulanacakt r.
UFRS 3 letme Birle meleri
Bir i letme birle mesindeki özkaynak olarak s n flanmayan ko ullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsam nda olsun ya da olmas n sonraki dönemlerde gerçe e uygun de erinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebele ir. De i iklik i letme birle meleri için ileriye dönük olarak uygulanacakt r.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
De i iklikler u ekildedir: i) Faaliyet bölümleri standard n ana ilkeleri ile tutarl olarak birle tirilebilir/
toplula t r labilir. ii) Faaliyet varl klar n n toplam varl klar ile mutabakat , bu mutabakat i letmenin
faaliyetlere ili kin karar almaya yetkili yöneticisine raporlan yorsa aç klanmal d r. De i iklikler geriye
dönük olarak uygulanacakt r.
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NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (Devam )
Y ll k iyile tirmeler - 2010–2012 Dönemi (Devam )
UFRS 13 Gerçe e Uygun De er Ölçümü Karar Gerekçeleri
Karar Gerekçeleri nde aç kland üzere, faiz oran belirtilmeyen k sa vadeli ticari alacak ve borçlar,
iskonto etkisinin önemsiz oldu u durumlarda, fatura tutar ndan gösterilebilecektir. De i iklikler derhal
uygulanacakt r.
UMS 16 Maddi Duran Varl klar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varl klar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a) daki de i iklik yeniden de erlemenin a a daki ekilde yap labilece ini
aç kl a kavu turmu tur i) varl n brüt defter de eri piyasa de erine getirilecek ekilde düzeltilir veya ii)
varl n net defter de erinin piyasa de eri belirlenir ve net defter de eri piyasa de erine gelecek ekilde
brüt defter de eri oransal olarak düzeltilir. De i iklik geriye dönük olarak uygulanacakt r.
UMS 24 li kili Taraf Aç klamalar
De i iklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici i letmenin ili kili taraf aç klamalar na tabi
ili kili bir taraf oldu unu aç kl a kavu turmu tur. De i iklik geriye dönük olarak uygulanacakt r.
Y ll k yile tirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas
De i iklik ile UFRS finansal tablolar n ilk kez uygulayanlara, henüz uygulamas zorunlu olmamakla
birlikte erken uygulanabilecek yeni veya de i tirilmi standartlar uygulamas na izin verilmi tir.
UFRS 3 letme Birle meleri
De i iklik ile, i) sadece i ortakl klar n n de il mü terek anla malar n UFRS 3 ün kapsam nda olmad
ve ii) bu kapsam istisnas n n sadece mü terek anla man n finansal tablolar ndaki muhasebele meye
uygulanabilir oldu u aç kl a kavu turulmu tur. De i iklik ileriye dönük olarak uygulanacakt r.
UFRS 13 Gerçe e Uygun De er Ölçümü
UFRS 13 deki portföy istisnas n n sadece finansal varl k ve finansal yükümlülüklere de il UMS 39
kapsam ndaki di er sözle melere de uygulanabilece i aç kl a kavu turulmu tur. De i iklik ileriye dönük
olarak uygulanacakt r.
UMS 40 Yat r m Amaçl Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yat r m amaçl gayrimenkul ve sahibi taraf ndan kullan lan gayrimenkul olarak
s n flanmas nda UFRS 3 ve UMS 40 un kar l kl ili kisini aç kl a kavu turmu tur. De i iklik ileriye
dönük olarak uygulanacakt r.
Söz konusu de i ikliklerin irket’in finansal durumu veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmas
beklenmemektedir.
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NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (Devam )
UFRS’deki iyile tirmeler (Devam )
Y ll k iyile tirmeler - 2012–2014 Dönemi
UFRS 5 Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler
De i iklik, i letmelerin varl klar n (veya varl k gruplar n n) elden ç kar lmas yöntemini de i tirdikleri ve
bu varl klar n da t m amaçl elde tutulan varl k kriterine art k uymad
durumlarda UFRS 5
gerekliliklerini aç kl a kavu turmaktad r.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar
UFRS 7, i letmenin devredilen finansal varl klarla ilgisinin devam etti i ve bu varl klar n finansal durum
tablosu d b rak ld durumlardaki hizmet anla malar n n bu standard n gerekli k ld aç klamalar n
kapsam na girdi i durumlar aç kl a kavu turmak amac yla de i tirilmi tir. UFRS 7 ayn zamanda
Aç klamalar: Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (UFRS 7’de de i iklikler) taraf ndan getirilen
ek aç klama gerekliliklerini aç kl a kavu turmak üzere de i tirilmi tir.
UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar
UMS 19 iskonto oran n n belirlenmesinde kullan lan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya devlet
tahvillerinin, faydalar n ödenece i para birimi ile ayn olmas konusuna aç kl k getirecek ekilde
de i tirilmi tir.
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
UMS 34 baz aç klamalar n ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, bu
aç klamalar n “ara dönem raporlaman n ba ka bölümlerinde” sunulabilece i konusuna aç kl k getirmek
üzere de i tirilmi tir. Örne in, ara dönem finansal raporlara gönderme yaparak finansal raporlaman n
ba ka bölümlerinde (yönetim yorumlar veya risk raporlar ) bu bilgiler aç klanabilir.
KGK taraf ndan yay nlanan ilke kararlar
Yukar da belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlar n n Uygulanmas na yönelik
a a daki ilke kararlar n yay mlam t r. “Finansal tablo örnekleri ve kullan m rehberi” yay nlanma tarihi
itibar yla geçerlilik kazanm t r ancak di er kararlar n 31 Aral k 2012 tarihinden sonra ba layan y ll k
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanm t r.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullan m Rehberi
KGK, 20 May s 2013 tarihinde finansal tablolar n n yeknesak olmas n sa lamak ve denetimini
kolayla t rmak amac yla “Finansal tablo örnekleri ve kullan m rehberi” yay nlam t r. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankac l k, sigortac l k, bireysel emeklilik veya sermaye piyasas
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kurulu lar d nda TMS yi uygulamakla yükümlü olan
irketlerin haz rlayacaklar finansal tablolara örnek te kil etmesi amac yla yay nlanm t r. irket bu
düzenlemelere uymaktad r.
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NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.2. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (Devam )
KGK taraf ndan yay nlanan ilke kararlar (Devam )
2013-2 Ortak Kontrole Tabi

letme Birle melerinin Muhasebele tirilmesi

Karara göre i) ortak kontrole tabi i letme birle melerinin haklar n birle mesi (pooling of interest) yöntemi
ile muhasebele tirilmesi gerekti i, ii) dolay s yla finansal tablolarda erefiyeye yer verilmemesi gerekti i
ve iii) haklar n birle tirilmesi yöntemi uygulan rken, ortak kontrolün olu tu u raporlama döneminin ba
itibar yla birle me gerçekle mi gibi finansal tablolar n düzeltilmesi ve ortak kontrolün olu tu u
raporlama döneminin ba ndan itibaren kar la t rmal olarak sunulmas gerekti i hükme ba lanm t r.
Söz konusu karar n irket’in finansal durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r.
2013-3 ntifa Senetlerinin Muhasebele tirilmesi
ntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkayna a dayal finansal araç
olarak muhasebele tirilmesi gerekti i konusuna aç kl k getirilmi tir. Söz konusu karar n irket’in finansal
durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r.
2013-4 Kar l kl

tirak Yat r mlar n n Muhasebele tirilmesi

Bir i letmenin i tirak yat r m olan bir i letmede kendisine ait hisselerin bulunmas durumu kar l kl
i tirak ili kisi olarak tan mlanm ve kar l kl i tiraklerin muhasebele tirilmesi konusu, yat r m n türüne
ve uygulanan farkl muhasebele tirme esaslar na ba l olarak de erlendirilmi tir. Söz konusu ilke karar
ile konu a a daki üç ana ba l k alt nda de erlendirilmi ve her birinin muhasebele tirme esaslar
belirlenmi tir.
i) Ba l ortakl n, ana ortakl n özkayna a dayal finansal araçlar na sahip olmas durumu,
ii) tiraklerin veya i ortakl n n yat r mc i letmenin özkayna a dayal finansal araçlar na sahip olmas
durumu
iii) letmenin özkayna a dayal finansal araçlar na, TMS 39 ve TFRS 9 kapsam nda muhasebele tirdi i
bir yat r m n n bulundu u i letme taraf ndan sahip olunmas durumu.
Söz konusu karar n irket’in finansal durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r.
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NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam )
2.3 Kar la t rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar n Düzeltilmesi
li ikteki finansal tablolar, irket’in finansal durumu, performans ve nakit ak ndaki e ilimleri
belirleyebilmek amac yla, önceki dönemle kar la t rmal haz rlanmaktad r. Finansal tablolar n
kalemlerinin gösterimi veya s n fland r lmas de i ti inde kar la t r labilirli i sa lamak amac yla, önceki
dönem finansal tablolar da buna uygun olarak yeniden s n fland r lmakta ve bu hususlara ili kin olarak
aç klama yap lmaktad r.
2.4 Netle tirme / Mahsup
Finansal varl klar ve yükümlülükler, yasal olarak netle tirme hakk var olmas , net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olmas veya varl n elde edilmesi ile yükümlülü ün yerine getirilmesinin e zamanl
olarak gerçekle ebilmesi halinde, bilançoda net de erleri ile gösterilirler.
2.5 Muhasebe Politikalar nda/Tahminlerinde De i iklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de i iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye
dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
de i iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere
ili kin ise, hem de i ikli in yap ld
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulan r.
Bilgilerin yeniden düzenlenmesi a r bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait kar la t rmal
bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmi karlar hesab , söz konusu dönem
ba lamadan önce hatan n kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.6 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti
li ikteki finansal tablolar n haz rlanmas s ras nda uygulanan önemli muhasebe politikalar a a daki
gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat n al m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya
3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er de i ikli i riski
ta mayan yüksek likiditeye sahip di er k sa vadeli yat r mlard r (Not 3).
Ticari alacaklar
Do rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile olu an irket kaynakl ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti üzerinden de erlendirilmi tir. Belirtilmi bir faiz oran
bulunmayan k sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuku etkisinin önemsiz olmas durumunda fatura
tutar ndan de erlendirilmi tir.
irket’in, ödenmesi gereken mebla lar tahsil edemeyecek oldu unu gösteren bir durumun söz konusu
olmas halinde ticari alacaklar için bir alacak riski kar l
olu turulur. Kar l k, mü teriden al nan
teminatlar göz önüne al narak, irket yönetimi taraf ndan tahmin edilen ve ekonomik ko ullardan ya da
hesab n do as gere i ta d riskten kaynaklanabilecek olas zararlar kar lad dü ünülen tutard r.
Ayr lan kar l k de er dü üklü ü olarak kapsaml gelir tablosuna yans t l r. De er dü üklü ü tutar , zarar
yaz lmas ndan sonra olu acak bir durum dolay s yla azal rsa, söz konusu tutar, cari dönemde gelir tablosuna
yans t l r.
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2.6 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (Devam )
Ticari borçlar
Ticari ve di er borçlar, mal ve hizmet al m ile ilgili ileride do acak faturalanm ya da faturalanmam
tutar n rayiç de erini temsil eden indirgenmi maliyet bedeliyle kay tlarda yer almaktad r.
Varl klarda de er dü üklü ü
irket, her bir bilanço tarihinde, bir varl a ili kin de er kayb n n oldu una dair herhangi bir gösterge
olup olmad n de erlendirir. E er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl n geri kazan labilir tutar
tahmin edilir. E er sözkonusu varl n veya o varl a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay tl de eri,
kullan m veya sat yoluyla geri kazan lacak tutar ndan yüksekse de er dü üklü ü meydana gelmi tir.
Geri kazan labilir tutar varl n net sat fiyat ile kullan m de erinden yüksek olan seçilerek bulunur.
Kullan m de eri, bir varl n sürekli kullan m ndan ve faydal ömrü sonunda elden ç kar lmas ndan elde
edilmesi beklenen nakit ak mlar n n tahmin edilen bugünkü de eridir. De er dü üklü ü kay plar gelir
tablosunda muhasebele tirilir.
Maddi duran varl klar
Maddi duran varl klar sat n al m maliyet de erinden, birikmi itfa ve tükenme paylar ile kal c de er
kay plar dü ülmü olarak gösterilirler. Maddi duran varl n maliyet de eri; al fiyat ve iadesi mümkün
olmayan vergiler ve maddi varl kullan ma haz r hale getirmek için yap lan masraflardan olu maktad r.
Arazi, arsa ve yap lmakta olan yat r mlar d nda, maddi duran varl klar n maliyet tutarlar , beklenen
faydal ömürlerine göre do rusal amortisman yöntemi kullan larak k st amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydal ömür, kal nt de er ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç kan de i ikliklerin
olas etkileri için her y l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de i iklik varsa ileriye dönük olarak
muhasebele tirilir
Söz konusu varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri a a da belirtilmi tir;

Özel maliyetler
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar

Y llar
5
5
3-10

Maddi duran varl klar n herhangi bir parças n de i tirmekten do an giderler bak m onar m maliyetleri
ile birlikte varl n gelecekteki ekonomik faydas n artt r c nitelikte ise aktifle tirilebilirler. Tüm di er
giderler olu tukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebele tirilir.
Maddi varl klarda de er dü üklü ü olu tu una i aret eden ko ullar n mevcut olmas halinde olas bir
de er dü üklü ünün tespiti amac yla inceleme yap l r ve bu inceleme sonunda maddi varl n kay tl
de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, kar l k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri kazan labilir
de erine indirilir. Geri kazan labilir de er, ilgili maddi varl n mevcut kullan m ndan gelecek net nakit
ak mlar ile net sat fiyat ndan yüksek olan olarak kabul edilir. Maddi duran varl klar n sat dolay s yla
olu an kar ve zararlar di er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar na dahil edilirler.
Maddi duran varl klar n sat
hesaplar na dahil edilirler.

dolay s yla olu an kar ve zararlar di er faaliyet gelirleri ve giderleri
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Maddi olmayan duran varl klar
Maddi olmayan varl klar, tan mlanabilir olmas , ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmas ve gelecekte
elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydan n varl kriterlerine göre finansal tablolara al nmaktad r.
Maddi olmayan varl klar, elde etme maliyetinden birikmi amortisman n ve varsa kal c de er kay plar
dü ülerek ifade edilmi lerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varl klar için do rusal
amortisman yöntemi kullan larak k st baz nda hesaplanm t r.
Söz konusu varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri a a da belirtilmi tir;
Haklar

Y llar
3-15

Finansal araçlar:
Finansal varl klar
Finansal varl klar “gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yat r mlar”, “sat lmaya haz r finansal varl klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
s n fland r l r.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varl n itfa edilmi maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili
oldu u döneme da t lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya
uygun olmas durumunda daha k sa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam n n,
ilgili finansal varl n tam olarak net bugünkü de erine indirgeyen orand r. Gerçe e uygun de er fark
kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d nda s n fland r lan finansal varl klar ile ilgili gelirler etkin
faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad r.
Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar
Gerçe e uygun de er fark gelir tablosuna yans t lan finansal varl klar; al m-sat m amac yla elde tutulan
finansal varl klard r. Bir finansal varl k k sa vadede elden ç kar lmas amac yla edinildi i zaman söz
konusu kategoride s n fland r l r. Finansal riske kar etkili bir koruma arac olarak belirlenmemi olan
türev ürünleri te kil eden bahse konu finansal varl klar da gerçe e uygun de er fark kar veya zarara
yans t lan finansal varl klar olarak s n fland r l r. Bu kategoride yer alan varl klar, dönen varl klar olarak
s n fland r l rlar.
Sat lmaya haz r finansal varl klar
Sat lmaya haz r finansal varl klar (a) vadesine kadar elde tutulacak veya (b) al m sat m amaçl finansal
varl klardan olu maktad r. Sat lmaya haz r finansal varl klar kay tlara al nd ktan sonra güvenilir bir
ekilde ölçülebiliyor olmas ko uluyla gerçe e uygun de erleriyle de erlenmektedir. Gerçe e uygun
de eri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas olmayan menkul k ymetler maliyet de eriyle
gösterilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klara ili kin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir
tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl klar n makul de erinde meydana gelen de i iklikler özkaynak
hesaplar içinde gösterilmektedir. lgili varl n elden ç kar lmas veya de er dü üklü ü olmas
durumunda özkaynak hesaplar ndaki tutar kar/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat lmaya haz r
finansal varl k olarak s n fland r lan özkaynak araçlar na yönelik yat r mlardan kaynaklanan ve gelir
tablosunda muhasebele tirilen de er dü ü kar l klar , sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal
edilemez. Sat lmaya haz r olarak s n fland r lan özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar
sonraki dönemde azal rsa ve azal de er dü üklü ü zarar n n muhasebele tirilmesi sonras nda meydana
gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar gelir
tablosunda iptal edilebilir.
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Finansal araçlar: (Devam )
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar ve krediler bu
kategoride s n fland r l r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti
üzerinden de er dü üklü ü dü ülerek gösterilir.
Finansal varl klarda de er dü üklü ü
Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d ndaki finansal varl k veya
finansal varl k gruplar , her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u rad klar na ili kin göstergelerin
bulunup bulunmad na dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl n ilk muhasebele tirilmesinden
sonra bir veya birden fazla olay n meydana gelmesi ve söz konusu olay n ilgili finansal varl k veya varl k
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak mlar üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varl n de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir göstergenin bulunmas
durumunda de er dü üklü ü zarar olu ur. tfa edilmi de erinden gösterilen finansal varl klar için de er
dü üklü ü tutar gelecekte beklenen tahmini nakit ak mlar n n finansal varl n etkin faiz oran üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri aras ndaki farkt r. Bir kar l k hesab n n
kullan lmas yoluyla defter de erinin azalt ld
ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl klarda,
de er dü üklü ü do rudan ilgili finansal varl n kay tl de erinden dü ülür. Ticari alaca n tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar kar l k hesab ndan dü ülerek silinir. Kar l k hesab ndaki
de i imler gelir tablosunda muhasebele tirilir. Sat lmaya haz r özkaynak araçlar haricinde, de er
dü üklü ü zarar sonraki dönemde azal rsa ve azal de er dü üklü ü zarar n n muhasebele tirilmesi
sonras nda meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü
zarar , de er dü üklü ünün iptal edilece i tarihte yat r m n de er dü üklü ü hiçbir zaman
muhasebele tirilmemi olmas durumunda ula aca itfa edilmi maliyet tutar n a mayacak ekilde gelir
tablosunda iptal edilir. Sat lmaya haz r özkaynak araçlar n n gerçe e uygun de erinde de er dü üklü ü
sonras nda meydana gelen art , do rudan özkaynaklarda muhasebele tirilir.
Banka kredileri
Krediler, al nd klar tarihlerde, al nan kredi tutar ndan i lem masraflar ç kart ld ktan sonraki de erleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyet de eri üzerinden
belirtilir. lem masraflar dü üldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmi maliyet de eri aras ndaki
fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans t l r. Kredilerden
kaynaklanan finansman maliyeti, olu tu unda gelir tablosuna kaydedilir.
Has lat
Gelirler tahakkuk esas na göre mal ve hizmetlerin teslim edildi i tarihte fatura de erleri üzerinden
kay tlara al nmaktad r. Brüt sat lardan sat indirimlerinin ve iadelerinin dü ülmesiyle elde edilen net
sat lar finansal tablolara yans t lm t r.
Daha önce kay tlara al nan has latla ilgili alacaklar n tahsilinin üpheli hale gelmesi durumunda ise, ilgili
tutar has lat n düzeltilmesi suretiyle de il, gider yaz lmak suretiyle finansal tablolara al n r.
Dövizli i lemler
Yabanc para cinsinden olan i lemler, i lemin yap ld
tarihte geçerli olan kurdan, yabanc para
cinsinden olan parasal varl klar ve yükümlülükler ise y l sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas al
kurundan TL’ye çevrilmi tir. Yabanc para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya ç kan
gelir ve giderler ilgili y l n gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmi tir.
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Hisse ba na kazanç / (kay p)
li ikteki gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kar/zarar, net kar n/zarar n ilgili y l içinde mevcut
hisselerin a rl kl ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanm t r. irketler mevcut hissedarlara
birikmi karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oran nda hisse da tarak (“Bedelsiz Hisseler”)
sermayelerini art rabilir. Hisse ba na kar hesaplan rken, bu bedelsiz hisse ihrac ç kar lm hisseler olarak
say l r. Dolay s yla hisse ba na kar hesaplamas nda kullan lan a rl kl hisse adedi ortalamas , hisselerin
bedelsiz olarak ç kar lmas n geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem kar na ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal
bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m
için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar.
irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal
tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.
Kar l klar, arta ba l varl klar ve yükümlülükler
Herhangi bir kar l k tutar n n finansal tablolara al nabilmesi için irket’in geçmi olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z mni yükümlülü ünün bulunmas , bu yükümlülü ün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n i letmeden ç kmas n n muhtemel olmas ve söz
konusu yükümlülük tutar n n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas gerekmektedir. Söz konusu
kriterler olu mam sa irket söz konusu hususlar ilgili notlar nda aç klamaktad r. arta ba l varl klar
gerçekle medikçe muhasebele tirilmemekte ve sadece notlarda aç klanmaktad r.
Ko ullu varl klar, ilgili geli melerin finansal tablolarda do ru olarak yans t lmalar n teminen sürekli
olarak de erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydan n i letmeye girmesinin neredeyse kesin hale
gelmesi durumunda ilgili varl k ve buna ili kin gelir, de i ikli in olu tu u dönemin finansal tablolar na
yans t l r. Ekonomik fayda giri inin muhtemel hale gelmesi durumunda, i letme söz konusu ko ullu
varl finansal tablo dipnotlar nda gösterir.
li kili taraflar
Bu finansal tablolar n amac do rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba l irketler, i tirak ve ortakl klar ve i
ortakl klar ili kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi lerdir. li kili taraf i lemleri, bakiyeleri v.b.
bilgiler Not 5’de yer almaktad r.
Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmi vergi giderinin toplam ndan olu ur.
Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi, dönem kar n n vergiye tabi olan k sm üzerinden hesaplan r. Vergiye tabi kâr, di er
y llarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmas nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan
farkl l k gösterir. irket’in kurumlar vergisi yükümlülü ü bilanço tarihi itibar yla yasalla m vergi oran
kullan larak hesaplanm t r.
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Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler (Devam)
Ertelenen vergi
Ertelenen vergi yükümlülü ü veya varl , varl klar n ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarlar ile yasal vergi matrah hesab nda dikkate al nan tutarlar aras ndaki geçici farkl l klar n bilanço
vergi oranlar dikkate al narak hesaplanmas yla
yöntemine göre vergi etkilerinin yasala m
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar n tümü için
hesaplan rken, indirilebilir geçici farklardan olu an ertelenmi vergi varl klar , gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas art yla
hesaplanmaktad r. Bahse konu varl k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarar etkilemeyen i leme
ili kin geçici fark, erefiye veya di er varl k ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara al nmas ndan
(i letme birle meleri d nda) kaynaklan yorsa muhasebele tirilmez.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, irket’in geçici farkl l klar n ortadan kalkmas n kontrol edebildi i ve
yak n gelecekte bu fark n ortadan kalkma olas l n n dü ük oldu u durumlar haricinde, ba l ortakl k ve
i tiraklerdeki yat r mlar ve i ortakl klar ndaki paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar n
tümü için hesaplan r. Bu tür yat r m ve paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varl klar , yak n gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas ve gelecekte ilgili farklar n ortadan
kalkmas n n muhtemel olmas artlar yla hesaplanmaktad r.
Ertelenen vergi varl n n kay tl de eri, her bilanço tarihi itibar yla gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varl n n kay tl de eri, bir k sm n n veya tamam n n sa layaca faydan n elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad ölçüde azalt l r.
Ertelenen vergi varl klar ve yükümlülükleri varl klar n gerçekle ece i veya yükümlülüklerin yerine
getirilece i dönemde geçerli olmas beklenen ve bilanço tarihi itibar yla yasalla m veya önemli ölçüde
yasalla m vergi oranlar (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan r. Ertelenen vergi varl klar ve
yükümlülüklerinin hesaplanmas s ras nda, irket’in bilanço tarihi itibar yle varl klar n n defter de erini
geri kazanmas ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti i yöntemlerin vergi sonuçlar
dikkate al n r.
Ertelenen vergi varl klar ve yükümlülükleri, cari vergi varl klar yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakk n olmas veya söz konusu varl k ve yükümlülüklerin ayn vergi mercii
taraf ndan toplanan gelir vergisiyle ili kilendirilmesi ya da irket’in cari vergi varl k ve yükümlülüklerini
netle tirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas durumunda mahsup edilir.
Do rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebele tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ili kin ertelenmi vergi de do rudan özkaynakta muhasebele tirilir) ile ili kilendirilen ya da
i letme birle melerinin ilk kayda al m ndan kaynaklananlar haricindeki kurumlar vergisi ile döneme ait
ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele tirilir. letme birle melerinde,
erefiye hesaplanmas nda ya da sat n alan n, sat n al nan ba l ortakl n tan mlanabilen varl k,
yükümlülük ve arta ba l borçlar n n makul de erinde elde etti i pay n sat n al m maliyetini a an
k sm n n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
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Çal anlara sa lanan faydalar / k dem tazminatlar
Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolay s yla veya istifa ve i kanununda belirtilen
davran lar d ndaki sebeplerle istihdam sona eren çal anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k dem tazminat tavan esas
al narak hesaplan r. K dem tazminat kar l , tüm çal anlar n emeklilikleri dolay s yla ileride do acak
yükümlülük tutarlar bugünkü net de erine göre hesaplanarak ili ikteki finansal tablolarda yans t lm t r.
Bilançoda muhasebele tirilen k dem tazminat yükümlülü ü, tüm çal anlar n emeklilikleri dolay s yla ileride
do mas beklenen yükümlülük tutarlar n n net bugünkü de erine göre hesaplanm ve finansal tablolara
yans t lm t r. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kay plar gelir tablosuna yans t lm t r
Nakit ak m tablosu
Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar esas, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal bir
biçimde s n fland r larak raporlan r. Nakit ak m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, banka
mevduat ve likit fonlar içermektedir.
Yat r m amaçl gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde yada tedarikinde veya idari amaçla kullan lmak veya i lerin normal seyri
esnas nda sat lmak yerine, kira geliri veya de er art kazanc ya da her ikisini birden elde etmek amac yla
(sahibi veya finansal kiralama sözle mesine göre kirac taraf ndan) elde tutulan arsa veya bina ya da
binan n bir k sm veya her ikisi yat r m amaçl gayrimenkuller olarak s n fland r l r.
Yat r m amaçl bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararlar n i letmeye giri inin
muhtemel olmas ve yat r m amaçl gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir ekilde ölçülebilir olmas
durumunda bir varl k olarak muhasebele tirilir (Not 9).
Muhasebele tirme s ras nda ölçme
Yat r m amaçl gayrimenkuller ba lang çta maliyeti ile ölçülür.
dahil edilir.

lem maliyetleri de ba lang ç ölçümüne

Muhasebele tirme sonras nda ölçme
Yat r m amaçl gayrimenkuller muhasebele tirme sonras nda gerçe e uygun de er yöntemi veya maliyet
yöntemi ile ölçülür. Seçilen yöntem tüm yat r m amaçl gayrimenkullere uygulan r.
2.7 Önemli muhasebe tahminleri ve varsay mlar
Varl k ve yükümlülüklerin kay tl de erleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri a a daki
gibidir;
Faydal ömür:
Maddi ve maddi olmayan varl klar tahmini faydal ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi
tutulmu tur.
K dem tazminat :
K dem tazminat kar l , personel devir h z oran geçmi y l tecrübeleri ve beklentiler do rultusunda
devir h z hesaplanarak bilanço tarihindeki de erine indirgenmi tir.
Kullan lan tahminler ilgili muhasebe politikalar nda veya dipnotlarda gösterilmektedir.
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NOT 3 – NAK T VE NAK T BENZERLER
31.12.2014

31.12.2013

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Likit fonlar

220

250

10.331
-81.142

31.953
155.607
35.431

Toplam

91.693

223.241

31.12.2013 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli mevduatlarn faiz oran aral
de i mekte olup vade süreleri 32 gündür

%6,6 ile %9 aras nda

31.12.2014 tarihi itibariyle bankalarda blokeli mevduat bulunmamaktad r (31.12.2013:Yoktur).
Nakit ve nakit benzerleri’nin yabanc para bakiyeleri bulunmamaktad r (31.12.2013:Yoktur).
NOT 4 – F NANSAL BORÇLAR

K sa Vadeli Borçlanmalar

TL Krediler

Faiz
Oran
(%)

31.12.2014

Faiz
Oran
(%)

31.12.2013

--

1.424

--

5.124

Toplam

1.424

5.124

NOT 5 – L K L TARAFLAR AÇIKLAMALARI
a) li kili taraflar ile olan alacak ve borçlar n ayr nt s a a daki gibidir;
li kili taraflardan di er alacaklar

31.12.2014

31.12.2013

Ökke Sönmez
Ufuk Kozal
Serkan Kaya

1.750
560
360

197
-1.543

Toplam

2.670

1.740
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NOT 5 – L K L TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam )
li kili taraflara di er borçlar

31.12.2014

31.12.2013

Ay e Evcin
Ufuk Kozal
Mehmet Ercan Canaslan

8.359
-790

158.915
319
867

Toplam

9.149

160.101

b) li kili taraflara yap lan sat lar ile ili kili taraflardan al nan faiz, kira ve benzerleri a a daki gibidir;
Yoktur.
c) irket’in ili kili taraflardan al lar ile ili kili taraflara ödenen faiz, kira ve benzerleri a a daki gibidir;
Yoktur.
d) 1 Ocak – 31 Aral k 2014 tarihleri aras üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam
tutar 147.723 TL (01.01.-31.12.2013: 384.119 TL)’dir.
NOT 6 – T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR
irket’in ticari alacaklar a a daki gibidir:
31.12.2014

31.12.2013

122.762
(958)
203.873
(203.873)

376.042
(2.540)
25.818
(25.818)

121.804

373.502

31.12.2014

31.12.2013

Dönem ba üpheli ticari alacaklar kar l
Kar l ktaki art

25.818
178.055

25.818
--

Dönem sonu üpheli ticari alacaklar kar l

203.873

25.818

Al c lar
Alacak reeskontu (-)
üpheli ticari alacaklar
üpheli ticari alacaklar kar l

(-)

Toplam ticari alacaklar
üpheli ticari alacak kar l

hareket tablosu a a daki gibidir;

Ticari alacaklar n ortalama vadesi 30 gündür (31.12.2013: 30 gün).
irket alacaklar n n maruz kald

riskler ve risklerin düzeyi Not 25’de aç klanm t r.

Ticari alacaklar’ n yabanc para bakiyeleri bulunmamaktad r (31.12.2013: Yoktur).
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NOT 6 – T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam )
irket’in ticari borçlar a a daki gibidir:
31.12.2014

31.12.2013

Sat c lar
Borç reeskontu (-)

155.091
(1.777)

52.189
(510)

Toplam ticari borçlar

153.314

51.679

Ticari borçlar n ortalama vadesi 45 gündür (31.12.2013: 45 gün).
Ticari borçlar n’ n yabanc para bakiyeleri bulunmamaktad r (31.12.2013: Yoktur).
NOT 7 – D

ER ALACAKLAR/BORÇLAR

Di er alacaklar

31.12.2014

31.12.2013

4.750
8.200
2.670

5.100
764
1.740

15.620

7.604

31.12.2014

31.12.2013

4.293
9.149

3.350
160.101

13.442

163.451

Verilen depozito ve teminatlar
Di er alacaklar
li kili taraflardan alacaklar (Not 5)
Toplam
Di er borçlar
Ödenecek vergi, harç ve di er kesintiler
li kili taraflara borçlar (Not 5)
Toplam
NOT 8 – PE N ÖDENM

G DERLER VE ERTELENM

GEL RLER

irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle pe in ödenmi giderlerinin detay a a daki gibidir:
Pe in Ödenmi Giderler
Pe in ödenen sigorta giderleri
Verilen hizmet avanslar
Toplam

31.12.2014

31.12.2013

7.921
6.264

4.291
10.306

14.185

14.597
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NOT 8 – PE N ÖDENM

G DERLER VE ERTELENM

GEL RLER (Devam )

irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle ertelenmi gelirlerinin detay a a daki gibidir:
Ertelenmi Gelirler

31.12.2014

31.12.2013

Al nan sipari avanslar

7.523

9.469

Toplam

7.523

9.469

NOT 9 – YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle yat r m amaçl gayrimenkullerinin detay a a daki
gibidir:
Yat r m amaçl gayrimenkuller

31.12.2014

31.12.2013

Arsa (*)

900.000

900.000

Toplam

900.000

900.000

(*) 27.12.2012 tarihinde Ankara’da sat n al nan arsa tutar d r. Maliyet de eriyle gösterilmi tir.
NOT 10 – MADD DURAN VARLIKLAR
Cari dönem
Maliyet
Özel maliyetler
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar

Birikmi amortisman
Özel maliyetler
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar

Net kay tl de er

01.01.2014

laveler

Ç k lar

31.12.2014

60.292
29.000
149.174

--11.354

----

60.292
29.000
160.528

238.466

11.354

--

249.820

35.740
8.217
86.734

12.058
5.800
26.711

----

47.798
14.017
113.445

130.691

44.569

--

175.260

107.775

74.560
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NOT 10 – MADD DURAN VARLIKLAR (Devam )
Önceki dönem
Maliyet
Özel maliyetler
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar

Birikmi amortisman
Özel maliyetler
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar

Net kay tl de er

01.01.2013

laveler

Ç k lar

31.12.2013

57.842
29.000
128.300

2.450
-21.890

--(1.016)

60.292
29.000
149.174

215.142

24.340

(1.016)

238.466

23.886
2.417
59.672

11.854
5.800
27.380

--(318)

35.740
8.217
86.734

85.975

45.034

(318)

130.691

129.167

107.775

NOT 11 – MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Cari dönem
Maliyet
Haklar

Birikmi itfa pay
Haklar

Net kay tl de er
Önceki Dönem
Maliyet
Haklar

Birikmi itfa pay
Haklar

Net kay tl de er

01.01.2014

laveler

Ç k lar

31.12.2014

37.800

--

--

37.800

37.800

--

--

37.800

19.983

7.018

--

27.001

19.983

7.018

--

27.001

17.817

10.799

01.01.2013

laveler

Ç k lar

31.12.2013

33.142

4.658

--

37.800

33.142

4.658

--

37.800

12.525

7.458

--

19.983

12.525

7.458

--

19.983

20.617

17.817
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NOT 12 – KAR ILIKLAR, ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
12.1 K sa vadeli borç kar l klar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
12.2 Dava ve htilaflar
Rapor tarihi itibariyle irket’in konu edildi i dava ve ihtilaflar hakk nda aç klamalar a a daki gibidir:
12.2.1 irket taraf ndan aç lan davalar:
irket’in takip etti i davas bulunmamaktad r.
12.2.2 irket aleyhine aç lm davalar:
irket aleyhine aç lm dava bulunmamaktad r.
12.3. Verilen/al nan teminatlar/ipotekler/rehinler
irketin verdi i teminat/rehin/ipotek a a daki gibidir;
irket Taraf ndan Verilen TR 'ler
A) Kendi Tüzel Ki ili i Ad na Vermi Oldu u TR ’lerin Toplam
Tutar
-Verilen Teminat Mektuplar
B) Tam Konsolidasyon Kapsam na Dahil Edilen Ortakl klar Lehine
Vermi Oldu u TR ’lerin Toplam Tutar
C) Ola an Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amac yla Di er 3.
Ki ilerin Borcunu Temin Amac yla Vermi Oldu u TR ’lerin Toplam
Tutar
D) Di er Verilen TR ’lerin Toplam Tutar
i. Ana Ortak Lehine Vermi Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar
ii. B ve C maddeleri Kapsam na Girmeyen Di er Grup irketleri
Lehine Vermi Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar
iii.C Maddesi Kapsam na Girmeyen 3. ki iler Lehine Vermi
Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar
Toplam

31.12.2014

31.12.2013

510.000

250.000

510.000

250.000

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

510.000

250.000
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NOT 13 – ÇALI ANLARA SA LANAN FAYDALAR
irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle çal anlara sa lanan faydalar kapsam ndaki
borçlar n n detay a a daki gibidir:
31.12.2014

31.12.2013

Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

15.644
27.357

24.377
36.084

Toplam

43.001

60.461

Yürürlükteki
Kanunu hükümleri uyar nca, çal anlardan k dem tazminat na hak kazanacak ekilde i
sözle mesi sona erenlere, hak kazand klar yasal k dem tazminatlar n n ödenmesi yükümlülü ü vard r.
Ayr ca, halen yürürlükte bulunan 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say l ve
25 A ustos 1999 tarih, 4447 say l yasalar ile de i ik 60’ nc maddesi hükmü gere ince k dem tazminat n
alarak i ten ayr lma hakk kazananlara da yasal k dem tazminatlar n ödeme yükümlülü ü bulunmaktad r.
Ödenecek tazminat her hizmet y l için bir ayl k maa kadard r ve bu tutar 31 Aral k 2014 tarihi itibariyle
3.438,22 TL (31 Aral k 2013: 3.254 TL) ile s n rland r lm t r.
K dem tazminat yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir.
K dem tazminat yükümlülü ü, irket’in çal anlar n emekli olmas ndan do an gelecekteki olas
yükümlülü ün bugünkü de erinin tahminine göre hesaplan r. TMS 19, “Çal anlara Sa lanan Faydalar”
uyar nca irketin yükümlülüklerini tan mlanm fayda planlar kapsam nda aktüeryal de erleme yöntemleri
kullan larak geli tirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas nda
kullan lan aktüeryal varsay mlar a a da belirtilmi tir;
Esas varsay m, her hizmet y l için olan azami yükümlülü ün enflasyona paralel olarak artmas d r.
Dolay s yla, uygulanan iskonto oran , gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel
oran ifade eder. 31 Aral k 2014 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda kar l klar, çal anlar n
emeklili inden kaynaklanan gelece e ait olas yükümlülü ünün bugünkü de eri tahmin edilerek hesaplan r.
31 Aral k 2014 tarihi itibariyle kar l klar y ll k %6 enflasyon oran ve %8,75 iskonto oran varsay m na
göre, % 2,95 reel iskonto oran ile hesaplanm t r. (31 Aral k 2013: 3,58) ste e ba l i ten ayr lmalar
neticesinde ödenmeyip, irket’e kalacak olan k dem tazminat tutarlar n n tahmini oran da dikkate al nm t r.
K dem tazminat kar l

n n hareketleri a a daki gibidir;

Dönem ba
Ödemeler
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç /(kay p)
Dönem sonu itibariyle kar l k

31.12.2014

31.12.2013

110.215
(29.000)
3.946
21.498
(14.064)

91.095
(25.073)
3.036
36.996
4.161

92.595

110.215
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NOT 14 – D

ER DÖNEN VARLIKLAR

irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle di er dönen varl klar n n detay a a daki gibidir:
Di er dönen varl klar

31.12.2014

31.12.2013

Devreden KDV
avanslar
Personel avanslar

25.603
2.862
10.040

13.364
3.255
3.650

Toplam

38.505

20.269

NOT 15 - ÖZKAYNAKLAR
irket’in sermayesi her biri 100 TL nominal de erde toplam 10.000 adet paya ayr lm t r (31.12.2013:
100 TL, 10.000 adet).
Hisse senetleri nama yaz l d r.
irket’in ortaklar ve sermayeye kat l m oranlar a a daki gibidir:
31.12.2014
Ortak Ad Soyad
Ay e Evcin
Mehmet Ercan
Canarslan
Ökke Sönmez
Serkan Kaya
Ufuk Kozal
Toplam

31.12.2013

Ortakl k Pay (%) Ortakl k Pay (TL) Ortakl k Pay (%) Ortakl k Pay (TL)
20,00%

200.000

20,00%

200.000

20,00%

200.000

20,00%

200.000

20,00%
20,00%
20,00%

200.000
200.000
200.000

20,00%
20,00%
20,00%

200.000
200.000
200.000

100,00%

1.000.000

100,00%

1.000.000

irket 2013 y l içinde iç kaynaklardan sermayesini 215.000 TL’den 1.000.000 TL’ye art rm t r.
Kardan ayr lan k s tlanm yedekler
irketin kardan ayr lm k s tlanm yedekleri 12.688 TL’dir (31.12.2013: 12.688 TL).
Geçmi y l karlar / (zararlar )
irketin 315.371 TL tutar nda geçmi y l kar bulunmaktad r (31.12.2013: 129.733 TL kar).
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NOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devam )
Emeklilik Planlar ndan Aktüeryal Kazanç/ Kay p Fonu
irket’in 31.12.2014 tarihi itibariyle emeklilik planlar ndan aktüeryal kay p fonu tutar 4.811 TL’dir
(31.12.2013: 16.062 TL).
TMS–19 “Çal anlara Sa lanan Faydalar” standard ndaki de i iklikle birlikte k dem tazminat
kar l n n hesaplanmas nda dikkate al nan aktüeryal kay p kazançlar n gelir tablosunda
muhasebele tirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsay mlar n de i mesi sonucu olu an kay p ve
kazançlar özkaynaklar içerisinde muhasebele tirilmi tir.
K dem tazminat kar l
niteliktedir.

aktüeryal kay p/kazanç fonu kar veya zararda yeniden s n fland r lmayacak

NOT 16 – SATI LAR VE SATI LARIN MAL YET
irket’in sat gelirleri ve maliyetlerin dökümü a a daki gibidir:

Sat gelirleri
Yurtiçi sat lar
Yurtd sat lar
Brüt sat lar
Sat iadeleri
Net sat lar

Sat lar n maliyeti
Personel giderleri
Ekspertiz giderleri
Ozalit ve fotokopi çekim giderleri
Toplam

01.0131.12.2014

01.0131.12.2013

2.319.902
-2.319.902

4.884.789
7.871
4.892.660

(189)

(4.000)

2.319.713

4.888.660

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

939.428
626.813
8.898

1.794.963
1.654.384
115.189

1.575.139

3.564.536

30
MAKRO GAYR MENKUL DE ERLEME A. .
31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 17 – GENEL YÖNET M G DERLER
irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle genel yönetim giderlerinin detay a a daki gibidir:
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Personel giderleri
Temsil ve a rlama giderleri
Dan manl k giderleri
Kira giderleri
Vergi, resim, harç ve noter giderleri
Amortisman ve itfa pay giderleri
Sigorta giderleri
Haberle me giderleri
Ofis giderleri
Akaryak t giderleri
Bak m onar m giderleri
Aidat giderleri
Yol giderleri
Di er

208.674
10.193
88.205
151.009
202.578
51.586
30.431
27.036
21.701
41.589
3.223
30.844
18.392
71.095

192.037
74.029
28.165
188.035
299.846
52.492
19.528
49.546
66.805
72.265
9.930
22.331
42.123
73.948

Toplam

956.556

1.191.080

Genel yönetim giderleri

NOT 18 – N TEL KLER NE GÖRE G DERLER
irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle amortisman giderlerinin da l m a a daki gibidir:
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Genel yönetim giderleri

51.586

52.492

Toplam

51.586

52.492

Amortisman ve itfa pay giderlerleri

irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle personel giderlerinin da l m a a daki gibidir:
Personel giderleri
Sat lar n Maliyeti
Genel yönetim giderleri
Toplam

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

939.428
208.674

1.794.963
192.037

1.148.102

1.987.000
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NOT 19 – ESAS FAAL YETLERDEN D

ER GEL RLER / G DERLER

irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle esas faaliyetlerden di er gelir ve giderlerinin detay
a a daki gibidir:
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Harç makbuz gelirleri
Kur fark geliri
Reeskont geliri
SGK sigorta prim indirimi
Di er

22.215
-4.317
41.913
893

30.765
164
79.252
71.393
809

Toplam

69.338

182.383

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Reeskont gideri
üpheli alacak kar l k gideri
Harç iade giderleri
Di er

1.468
178.055
23.471
7.194

34.617
--49.339

Toplam

210.188

83.956

Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler

Esas Faaliyetlerden Di er Giderler

NOT 20 – YATIRIM FAAL YETLER NDEN GEL RLER/ G DERLER
irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle yat r m faaliyetlerinden gelir ve giderlerinin detay
a a daki gibidir:
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

4.167
-8.014

17.360
7.067
--

12.181

24.427

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Menkul k ymet sat zararlar

63

--

Toplam

63

--

Yat r m Faaliyetlerinden Gelirler
Faiz gelirleri
Sabit k ymet sat geliri
Menkul k ymet sat karlar
Toplam

Yat r m Faaliyetlerinden Giderler
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 21 – F NANSMAN G DERLER
irket’in 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle finansman giderlerinin detay a a daki gibidir:
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Faiz gideri
Teminat mektubu komisyonlar
Di er

-6.985
--

160
10.070
207

Toplam

6.985

10.437

Finansman giderleri

NOT 22 – D

ER KAPSAMLI GEL R UNSURLARININ ANAL Z
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Aktüeryal kazanç/(kay plar)
Ertelenmi vergi gelir/(gideri)

14.064
(2.813)

(4.161)
832

Toplam

11.251

(3.329)

Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacaklar

NOT 23 – GEL R VERG LER (ERTELENM
DAH L)

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kurumlar Vergisi
irket’in cari dönem faaliyet sonuçlar na ili kin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda
gerekli kar l klar ayr lm t r.
Vergiye tabi kurum kazanc üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran ticari kazanc n
tespitinde gider yaz lan vergi matrah ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di er indirimler (varsa geçmi y l zararlar ve tercih edildi i
takdirde kullan lan yat r m indirimleri) dü üldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad r.
2014 y l nda uygulanan kurumlar vergisi oran % 20’dir (2013: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013
y l kurum kazançlar n n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a amas nda kurum kazançlar
üzerinden hesaplanmas gereken geçici vergi oran %20’dir. (2013: %20). Zararlar gelecek y llarda
olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek üzere, maksimum 5 y l ta nabilir. Ancak olu an zararlar
geriye dönük olarak önceki y llarda olu an karlardan dü ülemez.
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 23 – GEL R VERG LER (ERTELENM
DAH L) (Devam )

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kurumlar Vergisi (Devam )
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir uygulama
bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü
ay n 25’inci günü ak am na kadar ba l bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar be y l zarf nda muhasebe kay tlar n inceleyebilir ve hatal i lem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarlar de i ebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, da t lmas durumunda kar pay elde eden ve bu kar paylar n kurum
kazanc na dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc irketlerin Türkiye’deki
ubelerine da t lanlar hariç olmak üzere kar paylar üzerinden ayr ca gelir vergisi stopaj hesaplanmas
gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj %15 olarak uygulanmaktad r
Bilançoya yans yan vergi kar l klar a a daki gibidir:
31.12.2014

31.12.2013

Cari kurumlar vergisi
Pe in ödenen vergiler

---

62.340
(62.340)

Ödenecek kurumlar vergisi

--

--

31.12.2014

31.12.2013

Cari kurumlar vergisi
Ertelenmi vergi geliri/gideri

-34.352

(62.340)
2.517

Toplam

34.352

(59.823)

Kapsaml gelir tablosuna yans yan vergi gelir/(gideri) a a daki gibidir:
Vergi gelir/(gideri)

Ertelenmi Vergiler
irket, vergiye esas yasal finansal tablolar ile TMS/TFRS’ye göre haz rlanm finansal tablolar
aras ndaki farkl l klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar için ertelenmi vergi varl
ve
yükümlülü ü muhasebele tirmektedir. Söz konusu farkl l klar genellikle baz gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas finansal tablolar ile TMS/TFRS’ye göre haz rlanan finansal tablolarda farkl dönemlerde yer
almas ndan kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar a a da belirtilmektedir.
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 23 – GEL R VERG LER (ERTELENM
DAH L (Devam )

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmi Vergiler (Devam )
Ertelenmi vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmas nda kullan lan vergi oranlar arsalar, yeralt ve
yerüstü düzenekleri ve binalar için yap lan düzeltmelerde %5, di er düzeltmelerde ise %20’dir
(2013 :%5 - %20).
Toplam Geçici Farklar Ertelenen Vergi Varl klar /(Yükümlülükleri)
31.12.2014 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Tahakkuk etmemi finansman geliri

958

2.540

192

508

Tahakkuk etmemi finansman gideri
Maddi ve maddi olmayan duran
varl klar n kay tl de eri ile vergi
matrahlar aras ndaki net fark
K dem tazminat kar l

(1.777)

(510)

(355)

(102)

(25.484)

(25.591)

(5.097)

(5.118)

92.595

110.215

18.519

22.043

203.873

25.818

40.775

5.164

Ertelenen vergi varl klar

297.426

138.573

59.486

27.715

Ertelenen vergi yükümlülükleri

(27.261)

(26.101)

(5.452)

(5.220)

Ertelenen Vergi Varl klar , Net

270.165

112.472

54.034

22.495

üpheli alacak kar l

irket’in gelir tablosuna yans yan ertelenmi vergi gelir/ (giderleri) hareketi a a daki gibidir;
Ertelenmi vergi varl klar /(yükümlükleri):
1 Ocak itibariyle aç l bakiyesi
Ertelenmi vergi geliri/(gideri)
Aktüeryal kazanç/kay p
31 Aral k itibariyle kapan bakiyesi

31.12.2014
22.495
34.352
(2.813)

31.12.2013
19.146
2.517
832

54.034

22.495

irket’in cari dönem vergisiyle ilgili varl klar a a daki gibidir:
Cari Dönem Vergisiyle lgili Varl klar

31.12.2014

31.12.2013

Pe in ödenen vergiler

--

25.096

Toplam

--

25.096
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).
NOT 24 – PAY BA INA KAZANÇ/(KAYIP)
Hisse ba na esas kazanç/ (kay p), hissedarlara ait net kar n(zarar n) adi hisselerin a rl kl ortalama
adedine bölünmesi ile hesaplan r.

Dönem kar
Ç kar lm hisselerinin a rl kl ortalama adedi
Hisse ba na kar

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

(313.347)
10.000

185.638
10.000

(31,33)

18,56

NOT 25 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL

VE DÜZEY

Finansal Risk Yönetimi
irket’in mali i ler bölümü, finansal piyasalara eri imin düzenli bir ekilde sa lanmas ndan ve irket
faaliyetleri ile ilgili maruz kal nan finansal risklerin seviyesine ve büyüklü üne göre analizini gösteren
faaliyet raporlar vas tas yla izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler;
piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oran riski ve menkul k ymet piyasas riski içerir), kredi riski, likidite
riskini kapsar.
irket’in finansman ihtiyac n n en önemli belirleyicisi olan ticari borçlar ile ticari alacak ve stoklar n n
fark ndan olu an ‘net i letme sermayesi ihtiyac irket’in özkaynaklar ve gerekli olmas durumunda k sa
vadeli banka kredileri ile kar lanmaktad r. Bu itibarla ticari alacaklar n da l m , ödeme ko ullar ve
kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü aç s ndan ‘risk yönetimi’ büyük önem arz etti inden mü teri
riskleri sürekli olarak izlenmektedir.
irket’in finansal risk yönetim politikalar nda önceki döneme göre de i iklik olmam t r.
Kredi Riski
Finansal araçlar elinde bulundurmak, kar
ta maktad r.

taraf n anla man n gereklerini yerine getirememe riskini de

irket yönetimi bu riskleri, her bir mü teri için ayr ayr yapt
ve dönem dönem gözden geçirdi i
kredibilite çal mas ile minimize etmektedir. irket’in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklar ndan
do maktad r. irket, mü terilerinden do abilecek bu riski, mü teriler için belirlenen kredi limitleri ve
gerekti inde al nan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi
limitlerinin kullan m irket taraf ndan sürekli olarak izlenmekte ve mü terinin finansal pozisyonu,
geçmi tecrübeler ve di er faktörler göz önüne al narak mü terinin kredi kalitesi sürekli
de erlendirilmektedir. Mü terilere, kredi geçmi leri ve güncel veri ve bilgiler kapsam ndaki kredibiliteleri
dikkate al narak limit tan mlanmaktad r. Ticari alacaklar, irket’in politikalar ve prosedürleri dikkate
al narak de erlendirilmekte ve bu do rultuda üpheli alacak kar l
ayr ld ktan sonra bilançoda net
olarak gösterilmektedir.
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).

NOT 25 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL
(Devam )

VE DÜZEY

Kredi Riski (Devam )
irket’in kredi riskine maruz kald

finansal araçlar ve tutarlar a a daki gibidir;

31 Aral k 2014

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan
azami kredi riski (A+B+C+D) (*)
Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na
al nm k sm
A. Vadesi geçmemi
ya da de er
dü üklü üne u ramam finansal varl klar n
net defter de eri
B. Vadesi geçmi ancak de er dü üklü üne
u ramam varl klar n net defter de eri
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm
k sm
C. De er dü üklü üne u rayan varl klar n
net defter de erleri
- Vadesi geçmi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
D. Bilanço d kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari
Di er
Alacaklar
Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Di er

121.804

15.620

10.331

87.626

--

--

--

--

121.804

15.620

10.331

87.626

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

203.873

--

--

--

(203.873)

--

--

--

--

--

--

--

(*) Tutarlar n belirlenmesinde, al nan teminatlar gibi kredi güvenirli inde art sa layan unsurlar dikkate
al nmam t r.
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).
NOT 25 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL
(Devam )

VE DÜZEY

Kredi Riski (Devam )
31 Aral k 2013

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan
azami kredi riski (A+B+C+D) (*)
Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na
al nm k sm
A. Vadesi geçmemi
ya da de er
dü üklü üne u ramam finansal varl klar n
net defter de eri
B. Vadesi geçmi ancak de er dü üklü üne
u ramam varl klar n net defter de eri
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm
k sm
C. De er dü üklü üne u rayan varl klar n
net defter de erleri
- Vadesi geçmi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
D. Bilanço d kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari
Di er
Alacaklar
Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Di er

376.042

7.604

187.560

45.987

--

--

--

--

376.042

7.604

187.560

45.987

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25.818

--

--

--

(25.818)

--

--

--

--

--

--

--

(*) Tutarlar n belirlenmesinde, al nan teminatlar gibi kredi güvenirli inde art sa layan unsurlar dikkate
al nmam t r.
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
F NANSAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).
NOT 25 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL
(Devam )

VE DÜZEY

Likidite Riski
Likidite riski, irket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. irket yönetimi, fon
kaynaklar n da tarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri kayna bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
irket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre da l m a a daki gibidir,
31 Aral k 2014

Sözle me uyar nca
vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri
Ticari Borçlar
Di er Borçlar

Defter
De eri

Sözle me
uyar nca nakit
ç k lar toplam
(=I+II+III)

3 aydan
k sa (I)

3-12 ay
aras (II)

1-2 y l
aras (III)

168.180

169.957

169.957

--

--

1.424
153.314
13.442

1.424
155.091
13.442

1.424
155.091
13.442

----

----

31 Aral k 2013

Sözle me uyar nca
vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri
Ticari Borçlar
Di er Borçlar

Defter
De eri

Sözle me
uyar nca nakit
ç k lar toplam
(=I+II+III)

3 aydan
k sa (I)

3-12 ay
aras (II)

1-2 y l
aras (III)

220.254

220.764

220.764

--

--

5.124
51.679
163.451

5.124
52.189
163.451

5.124
52.189
163.451

----

----

Piyasa Riski
Piyasa riski faiz oranlar nda, kurlarda veya menkul k ymetlerin de erinde meydana gelecek ve irket’i
olumsuz etkileyecek de i imlerdir.
Kur Riski
irket’in döviz cinsinden finansal araçlar bulunmamaktad r (31.12.2013: Yoktur).
Faiz Oran Riski
irket’in kulland banka kredileri sabit faizli oldu undan dolay
de i ikliklerden etkilenmemektedir.

irket faiz oran nda meydana gelen

Sermaye Riski Yönetimi
irket sermayeyi yönetirken irket’in hedefleri, ortaklar na getiri ve sermaye maliyetini azaltmak
amac yla en uygun sermaye yap s n sürdürmek ve irket’in faaliyetlerinin devam n sa layabilmektir.
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31 ARALIK 2014 TAR H NDE SONA EREN YILA A T
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir).
NOT 26 - F NANSAL ARAÇLAR (GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE
F NANSAL R SKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVES NDEK AÇIKLAMALAR)
Rayiç bedel, bir finansal enstrüman n zorunlu bir sat veya tasfiye i lemi d nda gönüllü taraflar
aras ndaki bir cari i lemde el de i tirebilece i tutar olup, e er varsa, olu an bir piyasa fiyat ile en iyi
ekilde belirlenir.
Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin yorumlanmas nda tahminler kullan l r. Buna göre, burada
sunulan tahminler, irket’in bir güncel piyasa i leminde elde edebilece i tutarlar göstermeyebilir.
A a daki metodlar ve varsay mlar rayiç de eri belirlemenin mümkün oldu u durumlarda her bir finansal
arac n rayiç de erini tahmin etmekte kullan lm t r.
Finansal varl klar
Nakit ve nakit benzerleri finansal varl klar ta nan de erlerinin rayiç de erlerine yak n oldu u
dü ünülmektedir. Ticari alacaklar n üpheli alacaklar kar l dü üldükten sonraki ta nan de erlerinin
rayiç de erlerine yak n oldu u dü ünülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar n ve di er borçlar ta nan de erinin rayiç de eri oldu u dü ünülmektedir. Krediler, etkin
faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyet de eri üzerinden belirtilir.
NOT 27 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOM DE RAPORLAMA
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, enflasyon muhasebesi uygulamas n n artlar sa lanmad için TMS
29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama” standart na göre finansal tablolar n haz rlanmas ve
sunumu uygulamas sona ermi tir. irket 27.07.2007 tarihinde kurulmu tur.
NOT 28 - B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR
Yoktur.

