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Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Durum Tablosu 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş  

VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2013 
(Yeniden düzenlenmiş) 

31 Aralık 2012
(*)

 

    DÖNEN VARLIKLAR 

 
193.650.997  149.809.932  

    Nakit ve nakit benzerleri 3 6.237.809  8.777.098  

Ticari alacaklar 6 115.001.290  95.430.555  

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 28 --  19.386  

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 

 

115.001.290  95.411.169  

Diğer alacaklar 7 6.278.699  5.867.106  

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 28 6.278.699  5.867.106  

Stoklar 8 61.483.498  37.590.603  

Peşin ödenmiş giderler 16 2.218.098  1.518.384  

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 

 

517.250  105  

Diğer dönen varlıklar 17 1.914.353  626.081  

    DURAN VARLIKLAR 

 
127.094.335  125.180.533  

    Diğer alacaklar 

 

--  100.136  

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 

 

--  100.136  

Maddi duran varlıklar 11 124.076.350  122.900.086  

Maddi olmayan duran varlıklar 12 351.588  170.969  

Peşin ödenmiş giderler 16 496.996  1.348.247  

Ertelenmiş vergi varlığı 26 2.064.618  646.369  

Diğer duran varlıklar 

 

104.783  14.726  

    TOPLAM VARLIKLAR 

 
320.745.332  274.990.465  

(*)
 Yeniden düzenleme ve sınıflamalar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Durum Tablosu 

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

 

2 

 

  

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş  

KAYNAKLAR Dipnot  31 Aralık 2013 
(Yeniden düzenlenmiş) 

31 Aralık 2012
(*)

 

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

141.092.721  105.254.721  

    Kısa vadeli borçlanmalar 4 62.464.588  39.302.971  

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 4 38.231.397  36.746.765  

Ticari borçlar 6 21.862.989  16.653.854  

- İlişkili taraflara ticari borçlar 28 1.268.112  11.434  

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 

 

20.594.877  16.642.420  

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 14 4.428.336  5.251.398  

Diğer borçlar 7 9.363.303  2.263.003  

- İlişkili taraflara diğer borçlar 28 7.213.882  41.697  

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 

 

2.149.421  2.221.306  

Ertelenmiş gelirler 10 1.034.486  2.171.469  

Türev araçlar 5 485.917  --  

Dönem karı vergi yükümlülüğü 

 

--  1.027.475  

Kısa vadeli karşılıklar 

 

2.947.414  1.549.505  

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 15 549.253  908.102  

- Diğer kısa vadeli karşılıklar 13 2.398.161  641.403  

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 9 274.291  288.281  

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

99.038.179  63.015.338  

    Uzun vadeli borçlanmalar 4 35.728.464  60.320.474  

Diğer borçlar 7 60.525.000  --  

- İlişkili taraflara diğer borçlar 28 60.525.000  --  

Uzun vadeli karşılıklar 

 

2.784.715  2.694.864  

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 15 2.784.715  2.694.864  

  

  

ÖZKAYNAKLAR 
 

80.614.432  106.720.406  

    Ana ortaklığa ait özkaynaklar 

 

80.614.432  106.719.802  

Ödenmiş sermaye 18 70.000.000  70.000.000  

Geri alınmış paylar 18 (267.434) --  

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılamayacak 

diğer kapsamlı gelirler ya da giderler 

 

(1.057.285) (370.763) 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal 

(kayıplar)/kazançlar 

 

(1.057.285) (370.763) 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 18 4.621.004  1.453.417  

Geçmiş yıllar karları 

 

10.169.415  6.214.520  

Net dönem (zararı)/karı 

 

(2.851.268) 29.422.628  

Kontrol gücü olmayan paylar 
 

-- 604 

    TOPLAM KAYNAKLAR 

 

320.745.332  274.990.465  
(*)

 Yeniden düzenleme ve sınıflamalar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Bağımsız  

denetimden  

geçmiş 

Bağımsız  

denetimden 

geçmiş  

 

Dipnot  
1 Ocak- 

31 Aralık 2013 

(Yeniden düzenlenmiş) 
1 Ocak- 

31 Aralık 2012
(*)

 

    Hasılat 19 327.084.680  293.913.785  

Satışların maliyeti  19 (254.054.723) (217.167.503) 

BRÜT KAR 

 
73.029.957  76.746.282  

    Pazarlama giderleri  20 (33.405.072) (30.223.175) 

Genel yönetim giderleri  21 (21.390.620) (16.296.608) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 23 11.901.349  11.716.432  

Esas faaliyetlerden diğer giderler  23 (7.665.552) (3.331.691) 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 

 
22.470.062  38.611.240  

    Finansman gelirleri 24 6.290.301  5.562.478  

Finansman giderleri 25 (32.659.808) (7.353.467) 

VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KARI 

 
(3.899.445) 36.820.251  

    

  
1.048.177  (7.397.478) 

Dönem vergi gideri 26 (198.441) (7.509.776) 

Ertelenmiş vergi geliri 26 1.246.618  112.298  

DÖNEM (ZARARI)/KARI 

 
(2.851.268) 29.422.773  

    DİĞER KAPSAMLI GELİR 

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılamayacaklar 
   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal 

(kayıpları)/kazançları 

 

(858.153) (463.454) 

Ertelenmiş vergi geliri 26 171.631  92.691  

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 

 
(686.522) (370.763) 

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR 

 
(3.537.790) 29.052.010  

    Dönem (zararının) / karının dağılımı 
   Ana ortaklık payları 

 

(2.851.268) 29.422.628  

Kontrol gücü olmayan paylar 

 

--  145  

Dönem (zararı) / karı 

 
(2.851.268) 29.422.773  

    Toplam kapsamlı gelirin dağılımı 

   Ana ortaklık payları 

 

(3.537.790) 29.051.865  

Kontrol gücü olmayan paylar 

 

--  145  

Toplam kapsamlı gelir 

 
(3.537.790) 29.052.010  

    Adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (TL) 27 (0,0004) 0,0042 

(*)
 Yeniden düzenleme ve sınıflamalar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Kâr veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 

gelirler ve giderler Birikmiş karlar 

   

   

Ödenmiş 

sermaye 

Geri 

alınmış 

paylar 

Kardan ayrılan 

kısıtlanmış 

yedekler 

Aktüeryal  

kayıplar 

Geçmiş yıllar 

(zararları) / 

karları 

Net dönem 

(zararı) / karı 

Ana ortaklığa 

ait özkaynaklar 

toplamı 

Kontrol gücü 

olmayan 

paylar Özkaynaklar 

    

   

     ÖNCEKİ DÖNEM   

  

   

     1 Ocak 2012 İtibarıyla bakiyeler (Dönem başı)   

 

70.000.000  --  750.598  --  4.443.299  8.174.040  83.367.937  459  83.368.396  

Net dönem karı   
 

--  --  --  --  --  29.422.628  29.422.628  145  29.422.773  
Aktüeryal (kayıplar)/kazançlar, vergi sonrası 

  

--  --  --  (370.763) --  --  (370.763) --  (370.763) 

Toplam kapsamlı gelir 

  

--  --  --  (370.763) --  29.422.628  29.051.865  145  29.052.010  

Yedeklere transfer   

 

--  --  702.819  --  --  (702.819)  --  --  --  

Geçmiş yıl karlarına transfer 
  

--  --  --  --  7.471.221  (7.471.221)  --  --  --  
Temettüler   

 

--  --  --  --  (5.700.000) --  (5.700.000) --  (5.700.000) 

31 Aralık 2012 itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu)(*)   

 

70.000.000  --  1.453.417  (370.763) 6.214.520  29.422.628  106.719.802  604  106.720.406  

    

  

   

     CARİ DÖNEM   

  

   

     1 Ocak 2013 İtibarıyla bakiyeler (Dönem başı)   18 70.000.000  -  1.453.417  (370.763) 6.214.520  29.422.628  106.719.802  604  106.720.406  

Net dönem zararı   

 

--  --  --  --  --  (2.851.268) (2.851.268) -- (2.851.268) 

Aktüeryal (kayıplar)/kazançlar, vergi sonrası 

  

--  --  --  (686.522) --  --  (686.522) --  (686.522) 

Toplam kapsamlı gelir 
  

--  --  --  (686.522) --  (2.851.268) (3.537.790) --  (3.537.790) 

Yedeklere transfer 
  

--  --  3.167.587  --  --  (3.167.587) --  --  --  
Geçmiş yıl karlarına transfer   

 

--  --  --  --  26.255.041  (26.255.041) --  --  --  

Geri satın alınan kendi hisseleri 

  

--  (267.434) --  --  --  --  (267.434) --  (267.434) 

Temettüler   
 

--  --  --  --  (22.300.000) --  (22.300.000) --  (22.300.000) 
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler   

 
--  --  --  --  (146) --  (146) (604) (750) 

    

   

 

--  

   31 Aralık 2013 itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu)   18 70.000.000  (267.434) 4.621.004  (1.057.285) 10.169.415  (2.851.268) 80.614.432  --  80.614.432  

(*)
 Yeniden düzenleme ve sınıflamalar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Nakit Akış Tablosu 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Bağımsız 

denetimden  

geçmiş 

Bağımsız  

denetimden 

geçmiş  

 

Dipnot 
1 Ocak- 

31 Aralık 2013 

(Yeniden 

düzenlenmiş) 

1 Ocak- 

31 Aralık 2012(*) 

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 

 

(15.619.214) 43.642.586  

Dönem (zararı)/karı 

 

(2.851.268) 29.422.773  

Dönem net (zararı)/karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  36.915.034  18.322.760  

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 22 12.966.092  11.621.339  

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  

  Şüpheli alacak karşılığı 6.1 7.195.968  4.037.262  

Kıdem tazminatı karşılığı 22 471.196  528.420 

Kullanılmayan izin karşılığının geri çevrilen kısmı/karşılığı,(net)  (358.849) 169.127  

Kullanımı kısıtlanmış nakit ve nakit benzerlerindeki değişim  (305.281) 91.651  

Dava karşılığı 23 3.245.184  483.573  

Stok değer düşüklüğü karşılığı ilgili düzeltmeler, (net)  602.124  (15.813) 

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (4.843.484) (254.082) 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler  19.149.255  (5.475.112) 

Vergi gideri/(geliri) ile ilgili düzeltmeler 26 (1.048.177) 7.397.478  

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan  

   kayıp/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler 
 

(158.994) (261.083) 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 

 
(38.188.415) 5.648.843  

Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 
 

(24.854.767) 3.916.788  

Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 

 

(25.518.525) (4.969.738) 

Diğer alacaklardaki ve varlıklardaki artış/azalış 
 

5.592.524  (713.875) 

Diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış/azalış 

 

361.310  (871.859) 

Ertelenmiş gelirler 
 

(1.136.983) (535.365) 

Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 

 

5.158.430  4.371.444  

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/azalış 

 
2.209.596  4.451.448  

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  (11.494.565) (9.751.790) 

Alınan faiz  5.856.056  7.816.153  

Ödenen faiz  (9.846.978) (8.359.643) 

Ödenen personel primleri  (3.032.658) (1.390.500) 

Davalara ilişkin yapılan ödemeler  (1.488.426) (101.315) 

Ödenen kıdem tazminatı 15 (1.239.498) (733.995) 

Ödenen vergi  (1.743.061) (6.982.490) 

 
 

  YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI  (13.269.701) (27.947.120) 

Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine  

   yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları 18 (750) --  

Maddi duran varlık alımı  (13.275.041) (28.133.506) 

Maddi olmayan duran varlık alımı  (352.331) (74.697) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri  358.421  261.083  

 
 

  FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  26.044.345  (10.979.053) 

İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa  
   dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları 18 (267.434) --  

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri  67.860.639  70.743.372  

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  (86.498.860) (71.801.079) 

İlişkili taraflardan borçlanmalardaki artış/azalış  67.250.000  (4.228.232) 

Ödenen temettüler 18 (22.300.000) (5.693.114) 

 

 

  NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŞ  (2.844.570) 4.716.413  

 

 

  DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 8.759.880  4.043.467  

 

 

  DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 5.915.310  8.759.880  

(*) Yeniden düzenleme ve sınıflamalar için Dipnot 2’ye bakınız.
 

 

 

 

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır.
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31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı 

yapmak ve yaptırmak, kendi ihtiyacı için elektrik enerjisi üretmek, her türlü ambalaj hammaddeleri, 

ara maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmaktır. Şirket’in 

adresi ve başlıca faaliyet merkezi Akhan Mahallesi 104. Sk. No: 8 Denizli’dir. Şirket’in Denizli’de 

kağıt ve oluklu kutu üretim tesisi, Çorlu ve Adana’da ise oluklu kutu üretim tesisi bulunmaktadır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in ana ortağı detayı Dipnot 18’te açıklandığı üzere Mosburger 

GmbH’dır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket’in tek bağlı ortaklığı Çevrim Atık Toplama Ayırma ve 

Dönüşüm Anonim Şirketi (“Çevrim Atık Toplama”)’dir. Çevrim Atık Toplama’nın fiili faaliyet 

konusu her türlü hurda kağıt, karton mukavva ile atık ambalajları ve diğer atık madde ve malzemeyi 

toplamak, ayırmak, satın almak, satmak ve geri dönüştürmektir. 

7 Şubat 2013 tarihi itibarıyla, Grup, kontrol gücü olmayan ortaklardan Çevrim Atık Toplama 

şirketine ait hisselerin 0,01%’ini satın almıştır. Satın alma sonucunda Şirket’in Çevrim Atık 

Toplama üzerindeki kontrol gücünde bir değişiklik meydana gelmemiş ve bu işlem ana ortaklarla 

yapılan bir işlem olarak gösterilmiştir. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket bağlı ortaklığı Çevrim Atık Toplama’ya ait hisselerin 

%100,00’üne sahiptir (31 Aralık 2012: %99,99). 

Şirket ve konsolide edilen bağlı ortaklığı raporun bundan sonraki bölümlerinde “Grup” olarak 

anılacaktır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket hisse senetlerinin %1,55’i (31 Aralık 2013: %20,00), 8 

Haziran 2000 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda “DENTA” adı altında 

işlem görmektedir.  

25 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket’in Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 30 Temmuz 2010 tarih ve 22/675 sayılı toplantısında belirlenen “Payları 

Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları 

İlke ve Esaslar” çerçevesinde Borsa İstanbul kotundan çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Bu kapsamda Mosburger GmbH, Şirket’teki sahiplik oranını 12 Ağustos 2013 ve 9 Eylül 2013 

tarihleri arasında gerçekleştirilen zorunlu çağrı sonucu devir alınan paylar sonucu %98,34’e 

arttırmıştır. Hisse çağrı fiyatı beher pay için 3,45 TL olarak belirlenmiştir. 

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla personel sayısı 885’tir (31 Aralık 2012: 840). 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 

2.1.1 Uygunluk beyanı 

Şirket ve bağlı ortaklığı, muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı’nca yayımlanmış Tek Düzen 

Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Türk Vergi Mevzuatı’na göre 

yapmaktadır. 

Grup’un ilişikteki konsolide finansal tabloları 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 hazırlanmıştır. 

SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5’inci maddesine göre Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe 

Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 

(“TMS/TFRS”) uygularlar.  

Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile 

açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihinde 

yayımlanan “Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru” kapsamında açıklanan 

formata uyum sağlamak amacıyla önceki dönem konsolide finansal tablolarında bazı sınıflamalar 

yapmıştır. 

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

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, konsolide finansal tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek 

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 

Konsolide finansal tabloların onaylanması 

Grup’un TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloları, 11 Mart 2014 

tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal 

kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme 

hakkı vardır. 

2.1.2 Ölçüm esasları 

Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen türev finansal araçlar haricinde 

tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır. 

2.1.3 Geçerli ve raporlama para birimi 

Grup’un konsolide finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para 

birimi ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para 

birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 

2.1.4 Konsolidasyona ilişkin esaslar 

Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in kontrol ettiği bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi 

itibarıyla ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal tablolarını içermektedir. 

Bağlı ortaklıklar, Grup tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, 

kontrolün başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil edilmektedir. 

Bağlı ortaklığın muhasebe politikası, gerek görüldüğünde, Grup tarafından kabul görmüş 

politikalara uyum sağlamak adına değiştirilmiştir. 

Söz konusu durum kontrol gücü olmayan paylarda ters bakiye ile sonuçlansa dahi, toplam kapsamlı 

gelir ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 

Şirket’in bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir: 

Bağlı ortaklık 

Kuruluş yeri ve 

faaliyet yeri 

Sermayedeki pay 

oranı (%) 

Oy kullanma hakkı 

oranı (%) 

Ana  

faaliyeti 

  2013 2012 2013 2012  

Çevrim Atık 

Toplama  Türkiye 100,00 99,99 100,00 99,99 

Atık kağıt 

toplama ve 

satışı 

Konsolidasyonda düzeltme işlemleri 

Konsolidasyona dahil edilen şirketin, finansal durum ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi 

kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in aktifinde yer alan kayıtlı değeri ile özkaynaklarındaki 

payları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Bağlı ortaklığın net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan 

ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımları konsolide finansal durum 

tablosunda “kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflanmıştır. Yine bağlı ortaklığın net 

dönem karlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında 

kalan paylara isabet eden kısımları, konsolide kar zararda “kontrol gücü olmayan paylar” kalemi 

içinde sınıflanmıştır. Konsolidasyona dahil edilen şirketler arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler 

olması halinde elimine edilir. 

2.1.5 Karşılaştırmalı bilgiler 

İlişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki 

eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal 

tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak 

amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.  

2012 yılı konsolide finansal tablolarda yapılan düzenlemeler 

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası 

kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren 

finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayımlanmıştır. Söz konusu örneklerle uyumlu olarak 

Grup’un konsolide finansal tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 

2.1.5 Karşılaştırmalı bilgiler (devamı) 

Grup’un 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda yapılan çeşitli sınıflamalar 

aşağıdaki gibidir:  

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Diğer dönen varlıklar” içerisinde 

sınıflanan 1.176.472 TL tutarındaki stok alımı için verilen sipariş avansları, karşılaştırmalı 

sunulan konsolide finansal tablolarda dönen varlık içersindeki “Peşin ödenmiş giderler” 

içerisinde sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Diğer dönen varlıklar” içerisinde 

sınıflanan 341,912 TL tutarındaki gelecek aylara ait peşin önemiş giderler, karşılaştırmalı 

sunulan konsolide finansal tablolarda dönen varlık içersindeki “Peşin ödenmiş giderler” 

içerisinde sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Diğer duran varlıklar” içerisinde 

sınıflanan 1.348.247 TL tutarındaki maddi duran varlık için verilen sipariş avansları, 

karşılaştırmalı sunulan konsolide finansal tablolarda duran varlık içerisindeki “Peşin 

ödenmiş giderler” içerisinde sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Diğer kısa vadeli yükümlülükler” 

içerisinde sınıflanan 2.171.469 TL tutarındaki alınan sipariş avansları, karşılaştırmalı 

sunulan konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki “İlişkili 

taraflardan olmayan ticari borçlar” içerisinde sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Çalışanlara sağlanan faydalara 

ilişkin karşılıklar” içerisinde sınıflanan 908.102 TL tutarındaki kullanılmamış izin karşılığı, 

karşılaştırmalı sunulan konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler altında 

gösterilen “Kısa vadeli karşılıklar” içerisindeki “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 

vadeli karşılıklar” kalemine sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Diğer borçlar” içerisinde sınıflanan 

887.127 TL ve 1.289.983 TL tutarlarındaki sırasıyla SGK İşveren primleri ile çalışanlara ait 

gelir vergisi borçları, karşılaştırmalı sunulan konsolide finansal tablolarda kısa vadeli 

yükümlülükler içerisindeki “Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar” içerisinde 

sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında kısa vadeli yükümlülükler altında 

“Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar” içerisinde sınıflanan 3.074.288 TL 

tutarındaki işçi ücret tahakkukları, karşılaştırmalı sunulan konsolide finansal tablolarda kısa 

vadeli yükümlülükler içerisindeki “Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar” 

içerisinde sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide finansal tablolarında “Uzun vadeli finansal borçlar” 

içerisinde sınıflanan 36.746.765 TL tutarındaki finansal borçlanmalar, karşılaştırmalı 

sunulan konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler altında gösterilen “Uzun 

vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları” içerisinde sınıflandırılmıştır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 

2.1.5 Karşılaştırmalı bilgiler (devamı) 

Grup’un 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 

tablosunda yapılan çeşitli sınıflamalar aşağıdaki gibidir:  

- Grup’un önceki dönem konsolide kar veya zarar tablolarında “Finansal gelirler” içerisinde 

sınıflanan 7.057.573 TL tutarındaki ticari alacakların vade farkı gelirleri, 1.573.984 TL 

tutarındaki faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri, 490.338 TL tutarındaki bankalarda 

alınan faiz gelirleri ve 268.242 TL tutarındaki ticari alacakların faiz gelirleri karşılaştırmalı 

sunulan konsolide finansal tablolarda “Esas faaliyetlerden diğer gelirler” içerisinde 

sınıflandırılmıştır. 

- Grup’un önceki dönem konsolide kar veya zarar tablolarında “Finansal giderler” içerisinde 

sınıflanan 1.361.544 TL tutarındaki faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri, 584.601 TL 

tutarındaki ticari borçların vade farkı giderleri ve 180.912 TL tutarındaki ticari borçların 

faiz giderleri karşılaştırmalı sunulan konsolide finansal tablolarda “Esas faaliyetlerden 

diğer giderler” içerisinde sınıflandırılmıştır. 

Bu sınıflamaların etkileri, önceki dönem konsolide nakit akışı tablosunda karşılaştırmalı sunulan 

finansal tabloların tutarlı olması amacıyla dikkate alınarak düzeltilmiştir. 

2.1.6 Yabancı para 

Grup, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri TL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili 

kurları esas almaktadır. Konsolide finansal durum tablosunda yer alan yabancı para birimi 

bazındaki parasal varlıklar ve yükümlükler raporlama tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye 

çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan parasal kalemlerin TL’ye çevrilmesinden doğan kambiyo 

karları veya kambiyo zararları, diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan nakit akış riskinden korunma 

araçlarından doğan farklar hariç, ilgili dönemde kar zararda kayıtlara alınır. Yabancı para cinsinden 

tarihi maliyetiyle ölçülen parasal olmayan kalemler, işlemin olduğu tarihteki kurlar dikkate alınarak 

TL’ye çevrilmektedir. 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti 

Sunumu yapılan ilişikteki konsolide finansal tabloların muhasebe politikaları tüm dönemlere tutarlı 

bir şekilde uygulanmıştır 

2.2.1 Finansal araçlar 

i) Türev olmayan finansal varlıklar: 

Grup kredi ve alacakları ile mevduatlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Finansal 

varlıklar Grup’un ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem 

tarihinde kayıtlara alınır. 

Grup finansal varlıklar ile ilgili sözleşme uyarınca olan nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde 

veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini transfer ettiği 

bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde ilgili finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. 

Grup finansal varlık ve yükümlülüklerini sadece ve sadece netleştirme için yasal hakkı olduğunda 

ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine 

getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net 

tutarı finansal tablolarında göstermektedir. 

Grup’un türev olmayan finansal varlıkları krediler ve alacaklardır. 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar 

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

11 

2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.1 Finansal araçlar (devamı) 

i) Türev olmayan finansal varlıklar (devamı): 

Krediler ve alacaklar 

Krediler ve alacaklar aktif bir piyasada kote edilmemiş, sabit veya değişken ödemeli finansal 

varlıklardır. Bu tür varlıklar başlangıçta gerçeğe uygun değerlerine direk ilişkilendirilebilen işlem 

maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben krediler ve 

alacaklar gelecekteki anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları kullanılarak indirgenmiş 

değerleri üzerinden değer düşüklükleri indirilerek gösterilmektedir. 

Krediler ve alacaklar, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve diğer alacaklardan oluşmaktadır. 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri, nakit mevcudu, vadesiz mevduatlar ve 3 aydan az vadeye sahip vadeli 

mevduatlardan oluşmaktadır ve Grup tarafından kısa vadeli yükümlülüklerin finansmanı için 

kullanılır. 

ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler 

Finansal yükümlülükler, Grup’un ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna 

geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır. 

Grup finansal yükümlülük ile ilgili sözleşmeye bağlı taahhütleri sona erdiğinde veya iptal 

edildiğinde ilgili finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. 

Finansal yükümlülükler başlangıçta gerçeğe uygun değerlerine direk ilişkilendirilebilen işlem 

maliyetlerinin eklenmesiyle ölçülmektedir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben finansal 

yükümlülükler etkin faiz oranı kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir. 

Grup’un türev olmayan finansal yükümlülükleri; borçlanmalar, ticari borçlar, çalışanlara sağlanan 

faydalar kapsamında borçlar ve diğer borçlardır. 

iii) Türev finansal araçlar  

Grup’un faaliyetleri, temelde işletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal 

risklere maruz bırakmaktadır. 

Grup kur risklerinden korunmak amacıyla türev finansal araçlar kullanmaktadır. 

Türev finansal araçlar ilk olarak gerçeğe uygun değerleriyle kayıtlara alınır ve türevlere atfolunan 

ilgili işlem maliyetleri oluştukları tarihte kar veya zarar olarak kaydedilir. İlk kayıtlara alınmalarını 

müteakiben, türevler gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür ve oluşan değişimler bu işlemlerin 

doğrudan Grup’un kullanmış olduğu yabancı para banka kredilerin kur riskinden korunmak 

amacıyla yapılmış olması sebebiyle kar veya zararda “Finansman gelirleri/(giderleri) içerisinde 

muhasebeleştirilir.  

iv) Sermaye 

Adi hisse senetleri özkaynak olarak sınıflanır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.2 Maddi duran varlıklar 

Muhasebeleştirme ve ölçme 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları 

düşülmüş olarak gösterilirler. 

Maliyet, varlık alımlarıyla doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaları içermektedir. Grup tarafından 

inşa edilen varlıkların maliyeti aşağıdaki kalemleri içermektedir: 

- malzeme ve doğrudan işçilik maliyetlerini; 

- varlığın Grup’un kullanım amacına uygun olarak çalışır hale getirilmesiyle doğrudan 

ilişkilendirilebilen maliyetleri; 

- Grup’un yükümlülüğü bulunması durumunda parçalarının sökümüne veya restorasyonuna, 

parçaların yer değiştirmesine ve yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin maliyetleri, 

- aktifleştirilmiş borçlanma maliyetlerini içermektedir. 

Bir maddi varlığın elden çıkartılması veya itfasında ortaya çıkan kazanç ve kayıplar, söz konusu 

maddi duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak 

belirlenir ve kar veya zararda “diğer faaliyet gelirleri / (giderleri)” hesaplarında muhasebeleştirilir. 

Sonradan ortaya çıkan maliyetler 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten dolayı oluşan maliyetler, söz konusu 

maddi duran varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırması muhtemel ise ve maliyeti güvenilir 

bir şekilde ölçülebiliyorsa aktifleştirilir. Değişen parçaların kayıtlı değerleri finansal durum tablosu 

dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların günlük bakım maliyetleri oluştukları tarihte kar veya zarara 

kaydedilir. 

Amortisman 

Amortisman, bir maddi duran varlığın her bir parçasının tahmini faydalı ömürleri üzerinden 

doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanır ve kar veya zarara kaydedilir. Finansal 

kiralamaya konu olan maddi duran varlıklar, ilgili varlığın kira süresi veya Grup’un kira süresi 

sonunda varlığın sahibi olacağı makul bir şekilde belirli olmadığı sürece, faydalı ömründen kısa 

olanı süresince amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar, amortismana tabi değildir. 

Maddi duran varlıklara ait amortisman hesaplaması varlığın kurulumunun gerçekleştiği ve 

kullanıma hazır hale geldiği tarihten itibaren başlar ya da işletme içi oluşturulan varlıklar için 

varlığın tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldiği tarihten itibaren başlar. 

Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 

 
Faydalı ömür 

  Binalar 40 - 50 yıl 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 5 - 33 yıl 

Makine, tesis ve cihazlar 3 - 16 yıl 

Taşıt araç ve gereçleri 4 - 10 yıl 

Döşeme ve demirbaşlar 3 - 20 yıl 

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

tarihinde gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.3 Maddi olmayan duran varlıklar  

Muhasebeleştirme ve ölçme 

Grup tarafından iktisap edilen sınırlı ekonomik ömre sahip diğer maddi olmayan duran varlıklar 

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

Sonradan ortaya çıkan giderler 

Sonradan ortaya çıkan giderler varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise 

aktifleştirilebilirler. Giderler ve içeride yaratılan şerefiye ve markalar da dahil olmak üzere tüm 

diğer gider kalemleri oluştukça kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

İtfa payları 

Maddi olmayan duran varlık itfa payları kapsamlı kar zararda, ilgili varlıkların iktisap edildikleri 

tarihten sonra tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi kullanılarak kar veya 

zararda muhasebeleştirilir. 

Söz konusu maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri 3 ile 15 yıl arasında 

belirlenmiştir. 

Maddi olmayan duran varlıkların itfa yöntemleri, faydalı ömürleri ve kalıntı değerleri her raporlama 

dönemi sonunda gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 

2.2.4 Kiralanan varlıklar 

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’a ait olduğu kiralama işlemleri 

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

ilgili varlığın gerçeğe uygun değeri ile asgari finansal kiralama ödemelerinin bugünkü değerinden 

düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık olarak izlenir. 

Faaliyet kiralama giderleri, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna 

kaydedilmektedir. Kiralamanın gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan 

başlangıç maliyetleri de aynı şekilde kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem 

ile kira süresi boyunca itfa edilmektedir. 

2.2.5 Stoklar 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve 

değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa 

uygun olan yönteme göre ve hareketli ağırlıklı ortalama yöntemine göre değerlenir. Net 

gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini 

tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin 

toplamının indirilmesiyle elde edilir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.6 Varlıklarda değer düşüklüğü 

Türev olmayan finansal varlıklar 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü her raporlama tarihinde değer düşüklüğüne dair nesnel bir 

kanıt olup olmadığı değerlendirilir. Bir finansal varlık eğer ilk kayıtlara alınmasını takiben 

gerçekleşen bir veya daha fazla olay ile nesnel olarak değer düşüklüğü kanıtı oluşmuş ve bu 

olayların gelecekte beklenen nakit akışları üzerinde güvenilir bir şekilde belirlenebilir bir etkisi 

varsa değer düşüklüğü oluştuğu varsayılır. 

Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan nesnel kanıt borçlunun temerrüdünü Grup’un 

aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını borçlunun 

iflas etme ihtimalinin oluşmasını ve menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması 

durumlarını kapsayabilir. İlave olarak, menkul bir kıymetin gerçeğe uygun değerinin, maliyet 

bedelinin altına önemli ölçüde ve kalıcı olarak düşmesi de değer düşüklüğünün nesnel kanıtıdır. 

İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar 

Grup kredi ve alacaklardaki değer düşüklüğüne dair kanıtları ilgili varlık seviyesinde dikkate 

almaktadır. Tüm tek başına önemli olan alacaklar değer düşüklüğü açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. 

Bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü, varlığın kayıtlı değeri ile nakit akışlarından oluşan alacağın 

orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilerek bugüne indirgenmiş değeri arasındaki fark 

olarak hesaplanır. 

Tüm değer düşüklükleri kar veya zarara kaydedilir. 

Raporlama dönemi sonrası gerçekleşen bir durum değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu 

azalış kar veya zararda geri çevrilir. 

Finansal olmayan varlıklar 

Grup’un 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 gerçeğe 

uygun değerinden 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 tutarı aşıyorsa değer 

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

varlıklardan veya varlık gruplarından bağımsız olarak nakit akımı 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 hiç değer düşüklüğü kaybının 

finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olan kayıtlı değeri (amortismana tabi 

tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmayacak şekilde muhasebeleştirilir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.7 Çalışanlara sağlanan faydalar 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Grup, çalışanların emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi 

nedenlerden işten ayrılan çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem 

tazminatı karşılığı 30 gün bazında Grup’un çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki 

tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, 

tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup konsolide finansal 

tablolarda tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, devlet tarafından açıklanan 

kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı 

tavanı 3,254 TL tutarındadır (31 Aralık 2012: 3.034 TL). Dipnot 15’te açıklandığı üzere, Grup 

yönetimi kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. 

Tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren diğer kapsamlı gelir tablosunda 

kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler içerisinde 

muhasebeleştirilmektedir. 

2.2.8 Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve koşullu varlıklar 

Grup 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 konsolide 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 muhtemel olduğu durumlar hariç, 

konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Dipnot 13). 

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

olarak konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye 

gireceğinin kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık konsolide finansal tablolara alınır. 

2.2.9 Hasılat 

Mal satışı 

Asıl faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen malların satışından elde edilen hasılat karşılığında 

alınan tutar ya da alacak iadeler, satış iskontoları ve ciro primleri düşüldükten sonraki gerçeğe 

uygun değeriyle ölçülür. Hasılat, genellikle yapılan bir satış sözleşmesi suretiyle ürünün teslim 

edildiği veya hizmetin verildiği, ürünle ilgili risk ve faydaların satın alana transfer edildiği, 

ödenecek bedelin tahsil edilebilir olduğu, ilgili maliyet ve muhtemel getiri tutarlarının güvenilir 

şekilde tahmin edilebildiği, satışa konu mal üzerinde devam eden yönetimsel, satıcı lehine bir hak 

kalmamış olduğu ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. Bir 

indirimin kabul edilmesi muhtemel ise ve tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebiliniyorsa hasılatın 

kaydedildiği anda indirim tutarı hasılattan düşülerek kaydedilir. 

Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda, gerçeğe uygun değer 

gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan emsal faiz oranı ile 

indirgenmesi ile tespit edilir. Kayıtlı değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark tahakkuk 

esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabı altında faiz geliri olarak değerlendirilir (Dipnot 

19). 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.10 Finansal gelirler ve finansal giderler 

Finansal gelirler, borçlanmalara ilişkin kur farkı gelirleri ve yabancı para cinsinden 

borçlanmalardan kaynaklanan kur riskinden korunmak amacıyla yapılan türev finansal işlemlerden 

karlardan oluşmaktadır.  

Finansal giderler kredi ve diğer faiz giderleri, borçlanmalardan kaynaklanan kur farkı giderleri ve 

türev finansal işlemlerden kaynaklanan zararlardan oluşmaktadır. Faiz gelir ve giderleri, etkin faiz 

yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

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

söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma 

maliyetleri, ilgili varlık kullanıma hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarara kaydedilmektedir. 

2.2.11 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Vergi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşmaktadır. Cari dönem vergisi ve 

ertelenen vergi doğrudan özkaynaklarda veya diğer kapsamlı kar zararda kayıtlara alınan kalemlerin 

vergi etkileri hariç kar zarar hesaplarında muhasebeleştirilir. 

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama 

tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan ertelenen vergi yükümlülüğünden oluşmaktadır 

(Dipnot 26). 

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 ve maddi ve maddi 

olmayan varlıklar ile ilgili aktifleştirme ve amortisman farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların 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 aktiften silinir. 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 

yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 

durumunda, ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak 

birbirinden mahsup edilir (Dipnot 26). 

2.2.12 Hisse başına kazanç 

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan 

hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 27). 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz 

hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç 

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

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

dikkate alınarak bulunmuştur. (Dipnot 27). 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar 

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

17 

2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.13 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

Grup’un faaliyet bölümleri temel olarak oluklu mukavva ve kağıt olarak belirlenmiştir. Oluklu 

mukavva üretimi ve satışı Grup’un Adana, Çorlu ve Denizli’deki fabrikalarında yapılmaktadır. 

Oluklu mukavva altındaki faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özelliklere sahip olması ve 

bölümlerin ürünlerinin, üretim süreçlerinin, ürün için müşteri türlerinin ve ürünleri dağıtmak üzere 

kullandıkları yöntemlerin benzer olması sebebiyle bu bölümler birleştirilmiş, dolayısıyla 

raporlanabilir bir bölüm olarak belirlenmemiştir. Bunun yanı sıra kağıt ve elektrik faaliyeti 

bölümlerinin hasılatı işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu 

geçmemektedir. 

2.2.14 Giderler 

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

kaydedilirler. 

2.2.15 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 Dipnot 28’da 

gösterilmiştir. 

2.2.16 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar 

TFRS 9, “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme”: TFRS 9 (2009) finansal varlıkların 

sınıflandırılması ve ölçümlemesi için yeni zorunluluklar getirmektedir. TFRS 9 (2009) temel 

alındığında finansal varlıklar tutuldukları işletme modeline ve sözleşmeye dayalı nakit akışlarının 

özelliklerine göre sınıflandırılması ve ölçümlenmesi gerekir. TFRS 9 (2010) ise finansal 

yükümlülükler için ek değişiklikler getirmektedir. TMSK’nın halihazırda TFRS 9’da yer alan 

sınıflandırma ve ölçümleme zorunluluklarına limitli değişiklikler ve finansal varlıkların değer 

düşüklüğünü ilgilendiren yeni zorunluluklar getirecek aktif bir projesi bulunmaktadır. TFRS 9 

(2013) ise finansal riskten korunma muhasebesi için yeni bir model getirmektedir. Yeni model 

şirketlerin maruz kaldığı finansal ve finansal olmayan risklerden korunmak için uyguladığı finansal 

riskten korunma muhasebesini ve risk yönetimi aktivitelerini daha fazla yakınlaştırmaktadır. Bu 

model aynı zamanda şirketlerin risk yönetimi için kullandığı bilgileri finansal riskten korunma 

muhasebesi için de kullanmasına izin veriyor. TFRS 9 (2013) daha önce yayınlanan TFRS (2009) 

ve TFRS (2010)’de yer alan zorunlu yürürlülük tarihlerini kaldırırken erken uygulamaya izin 

vermektedir. Geçerli olacak yeni yürürlülük tarihine TFRS 9’un bütün aşamaları tamamlandıktan 

sonra karar verilecektir. Grup, bu standartların erken uygulanmasını planlamamaktadır ve söz 

konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması 

beklenmemektedir. 

TMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi 

(Değişiklik)”: Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir 

hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş 

zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) 

sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. 

Grup, bu standartların erken uygulanmasını planlamamaktadır ve bunlarla ilgili olarak oluşabilecek 

etkiler henüz değerlendirilmemiştir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.2.17  KGK tarafından yayınlanan ilke kararları 

KGK, finansal tablolarını TMS’ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal 

tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, 

karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının 

yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla TMS’de bir düzenleme 

yapılıncaya kadar aşağıdaki konulara ilişkin Kurul İlke Kararlarını yayımlamıştır.  

Bu ilke kararlarının detayı ve Grup’a etkisi aşağıda belirtilmiştir: 

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi (2013-1) 

Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama 

Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” uyarınca finansal tablolarını TMS’ye göre 

düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin 

gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini 

arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu ilke kararı, yayım tarihi olan 20 Mayıs 2013 tarihinden sonraki ilk raporlama 

döneminden itibaren yürürlüğe girmiştir. Grup bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek ve 

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan formatına uyum sağlamak amacıyla Not 2.1.5’te 

açıklanan sınıflamaları yapmıştır. 

Aşağıdaki diğer ilke kararları, 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 21 Temmuz 2013 tarihinden sonraki 

raporlama döneminde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararların Grup’un konsolide finansal 

tablolarına etkisi olması beklenmemektedir. 

Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (2013-2): Ortak kontrole tabi 

işletme birleşmelerinde hakların birleşmesi yöntemi kullanılır. Dolayısıyla finansal tablolarda 

şerefiyeye yer verilmemelidir. Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi etkisi özkaynaklar altında 

denkleştirici bir hesap olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin 

Etkisi” hesabında kaydedilmedir. Ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla 

birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama 

döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerekmektedir. 

İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi (2013-3): İlke kararı intifa senetlerinin sınıflandırılması 

ve ölçümüne ilişkin yapılacak değerlendirmelerde dikkat edilecek konular ve muhasebeleştirmesine 

ilişkin esaslar belirlenmiştir.  

Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi (2013-4): İştirak edilen bir işletmede 

karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu yatırımın türüne ve uygulanan farklı 

muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal 

araçlarına sahip olmasına, iştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı 

finansal araçlarına sahip olmasına ve işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve 

TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip 

olunması durumlarına göre değerlendirilmiştir. Söz konusu durumlarda yatırımcının finansal 

tablolarında uygulanması gereken muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.3 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, Grup 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. 

Grup’un konsolide finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara 

aşağıdaki dipnotlarda yer verilmiştir: 

Dipnot 6.1 – Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı 

Dipnot 8 – Stoklar değer düşüklüğü karşılığı 

Dipnot 11-12 – Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 

Dipnot 15 – Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

Dipnot 26 – Vergi varlık ve yükümlülükleri 

Dipnot 30 – Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi  

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 finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 

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

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

yönelik olarak uygulanır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un başlıca muhasebe politikaları ve 

muhasebe tahminlerindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

Tanımlanmış fayda yükümlülüğü 

UMS 19 (2011) uyarınca, kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili tüm aktüer yal farkların diğer kapsamlı gelire 

yansıtılması gerekmektedir. 

Aktüeryal farklar bu muhasebe standardı değişmeden önce kar veya zararda 

muhasebeleştiriliyorken bu değişikliğin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Ancak, bu 

değişikliğin konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisin dikkate alınarak, Grup karşılaştırabilir en 

erken dönemi olan 1 Ocak 2012 tarihli konsolide finansal durum tablosu ve bu tarihten sonraki 

konsolide finansal tablolarında yeniden düzenlemeye gitmemiştir. 

UMS 19 (2011) standardının benimsenmesinin sonucu olarak, kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili 

tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar 1 Ocak 2012 tarihinden sonra hazırlanan konsolide finansal 

tablolarda kar veya zararda yeniden sınıflandırılamayacak diğer kapsamlı gelirler içinde 

muhasebeleştirilmiştir. Bu kapsamda Grup’un 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide 

kar veya zarar tablosunda “Satışların maliyeti” içerisinde gösterilen 352.225 TL, “Pazarlama 

giderleri” içerisinde gösterilen 60.249 TL, “Genel yönetim giderleri” içerisinde gösterilen 50.980 

TL tutarlarındaki kıdem tazminatı karşılığına ilişkin aktüeryal kayıplar ve bunlara ilişkin 92.961 TL 

tutarındaki ertelenmiş vergi geliri, diğer kapsamlı gelir tablosunda kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.4. Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar (devamı) 

Diğer kapsamlı gelirlerdeki kalemlerin gösterimi 

UMS 1’e göre yapılan değişikliklerin sonucu olarak Grup, gelecekte kar veya zarara sınıflandırılabilecek 

ve sınıflandırılamayacak kalemleri ayrı ayrı sunabilmek amacıyla konsolide kar zarar ve diğer kapsamlı 

gelir tablosundaki diğer kapsamlı gelir kalemlerinin gösteriminde düzeltme yapmıştır. Karşılaştırmalı 

bilgiler buna bağlı olarak yeniden sunulmuştur. 

UMS 1’e göre yapılan değişikliklerin Grup’un konsolide varlık ve yükümlülükleriyle konsolide kar zararı 

ve diğer kapsamlı geliri üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. 

Bağlı ortaklıklar 

TFRS 10 standardının benimsenmesi sonucunda, Grup, yatırımları üzerinde kontrol sahibi olup 

olmadığını ve sonuç olarak konsolide edip etmeyeceğini belirlerken kullandığı muhasebe 

politikasını değiştirmiştir.  

TFRS 10 standardındaki geçici hükümlere göre, 1 Ocak 2012 tarihinde Grup bağlı ortaklığı 

üzerindeki kontrol sonucunu yeniden değerlendirmiştir. Bunun sonucunda Grup’un iştiraklerindeki 

yatırımları ile ilgili kontrol sonucu değişmemiş ve Grup’un varlıkları, yükümlülükleri ve kapsamlı 

gelirleri üzerinde bir etki oluşmamıştır. 

Gerçeğe uygun değer ölçümü 

TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” standardı gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe 

uygun değerin ölçümüne ilişkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama 

gerekliliklerini ortaya koymaktadır. TFRS 13, diğer TFRS’lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe 

uygun değerin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır.  

Gerçeğe uygun değer, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına 

veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin 

edilmesiyle belirlenir. Standart aynı zamanda TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

standardında yer alan açıklama gerekliliklerinin yerine geçmekte ve bu gereklilikleri 

genişletmektedir.  

Ticari alacak karşılıklarıyla ilgili varsayım değişikliği 

Grup, ticari alacaklar karşılığı için uygulamakta olduğu varsayımlarını Grup’un yeni ana ortağın 

küresel muhasebe politikalarına uyumlu olması amacıyla yeniden gözden geçirmiştir. 

Bu kapsamda Grup, ticari alacakları için karşılık ayırma kriterini karşılık ayrılması için temerrüde 

düşen alacaklarının vade aşımı süresini 120 günden 90 güne düşürerek değiştirmiştir.  

Bu değişikliğe bağlı olarak Grup, ticari alacakları için ilave olarak 474.272 TL karşılık ayırmıştır. 
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Kasa 24.359  24.463  

Banka 6.213.450  8.752.635  

- Vadeli mevduat 3.550.779  6.630.397  

- Vadesiz mevduat 2.662.671  2.122.238  

Finansal durum tablosunda yer alan toplam  

nakit ve nakit benzerleri 6.237.809  8.777.098  

   

Kullanımı kısıtlanmış nakit ve nakit benzerleri (322.499) (17.218) 

    

Nakit akış tablosunda  

   yer alan toplam nakit ve nakit benzerleri 5.915.310  8.759.880  

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un 3.550.779 TL tutarında, 2 Ocak 2014 vadeli %8 faiz oranlı 

mevduatı bulunmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup’un 6.630.397 TL tutarında, 2 Ocak 

2013 vadeli %5 faiz oranlı mevduatı bulunmaktadır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bankalar mevduatı üzerinde 10.791 TL (5.056 ABD Doları karşılığı) 

ve 311.708 TL (31 Aralık 2012: 17.218 TL) blokaj bulunmaktadır. 

Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin kredi riski ve kur riski detayları Dipnot 29’da açıklanmıştır. 

4. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR 

31 Aralık tarihleri itibarıyla borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir: 

Para birimi 

Ağırlıklı 

ortalama etkin 

faiz (%) 

Kısa vadeli 

borçlanmalar  

Uzun vadeli 

borçlanmaların 

kısa vadeye 

düşen kısımları 

Uzun vadeli 

borçlanmalar  

     

  31 Aralık 2013 

Banka kredileri     

TL 7,68 – 8,00  30.049.915  662.646  --  

ABD Doları 2,45 – 5,50  20.153.050  23.017.506  4.850.717  

Avro 2,35 – 4,80 12.261.623  14.551.245  30.877.747  

        

  62.464.588  38.231.397  35.728.464  

     

  31 Aralık 2012 

Banka kredileri     

TL 8,44 – 9,00 16.755.024  5.261.292  662.646  

ABD Doları 3,97 – 4,31 14.905.313  19.224.570  23.275.942  

Avro 4,05 – 4,13 7.642.634  12.260.903  36.381.886  

     

  39.302.971  36.746.765  60.320.474  
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4. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı) 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup kredilerinin 5.909.094 ABD Doları ve 14.545.464 Avro’luk 

kısmı şirket gayrimenkullerinin üzerindeki ipoteklerle teminat altına alınmıştır (31 Aralık 2012: 

9.545.456 ABD Doları ve 17.434.098 Avro). 

Banka kredilerinin geri ödeme planları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

2013 -- 76.049.736  

2014 100.695.985  31.540.594  

2015 15.499.242  12.579.280  

2016 7.178.111  5.748.600  

2017 7.178.111  5.748.600  

2018 5.873.000  4.703.400  

   

 136.424.449  136.370.210  

Grup’un maruz kaldığı likidite riski, kur riski ve yükümlülüklere ilişkin maruz kaldığı duyarlılık 

analizi Dipnot 29’da açıklanmıştır.  

5. TÜREV ARAÇLAR  

31 Aralık tarihleri itibarıyla türev araçların detayı aşağıdaki gibidir; 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Yabancı para vadeli işlemleri   

Yabancı para swap işlemleri (485.917) -- 

   

 (485.917)  --  

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla türev araçlardan kaynaklanan 485.917 TL tutarındaki değer azalışı 

farkı kısa vadeli yükümlülükler içerisinde türev araçlardan kaynaklanan yükümlülükler olarak 

kaydedilmiştir. 
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6. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

6.1 Ticari alacaklar 

31 Aralık tarihleri itibarıyla kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Ticari alacaklar
(*)

 82.784.630  60.685.889 

Alacak senetleri 48.226.142  45.052.721 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (16.009.482) (10.327.441) 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 28) --  19.386 

   

 115.001.290  95.430.555 
(*) Müşterilerden temin edilen, 2.880.000 TL ipotek, 2.331.165 TL çek ve senet, 950.000 TL teminat mektubu, 486.300 TL rehin 

sözleşmesi bulunmaktadır (31 Aralık 2012: sırasıyla 3.380.000 TL, 1.926.565 TL, 220.000 TL ve 486.300 TL). 

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine 

dayanılarak belirlenmiştir. Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu 

aşağıdaki gibidir; 

 2013 2012 

   

1 Ocak açılış bakiyesi (10.327.441) (8.187.151) 

Dönem gideri (7.195.968) (4.037.262) 

Tahsilatlar 1.488.426  1.512.952  

Aktiften silinen değersiz alacaklar 25.501  384.020 

   

31 Aralık kapanış bakiyesi (16.009.482) (10.327.441) 

Grup’un ticari alacaklarına ilişkin kredi riski ve kur riski detayları Dipnot 29’da açıklanmıştır. 

6.2 Ticari borçlar 

31 Aralık tarihleri itibarıyla kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir; 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Ticari borçlar 20.594.877  16.642.420  

İlişkili taraflardan ticari borçlar (Dipnot 28) 1.268.112  11.434  

   

 21.862.989  16.653.854  

Grup’un ticari borçlarına ilişkin likidite riski ve kur riski detayları Dipnot 29’da açıklanmıştır.  
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7. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR  

7.1 Diğer alacaklar 

31 Aralık tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir; 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar 

(Dipnot 28) 6.278.699  5.867.106  

   

 6.278.699  5.867.106  

7.2 Diğer borçlar 

31 Aralık tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir; 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Kısa vadeli diğer borçlar:   

İlişkili taraflara diğer borçlar
(*) 

(Dipnot 28) 7.213.882  41.697  

Ödenecek vergi ve fonlar 2.125.846  1.125.854  

Ödenecek KDV
(**)

 -- 1.022.673  

Diğer çeşitli borçlar 23.575  72.779  

   

 9.363.303  2.263.003  

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Uzun vadeli diğer borçlar:   

İlişkili taraflara diğer borçlar
(*) 

(Dipnot 28) 60.525.000 -- 

   

 60.525.000 -- 

Grup’un diğer alacak ve borçlarına ilişkin kredi riski, likidite riski ve kur riski detayları Dipnot 

29’da açıklanmıştır. 
(*) Grup, 2013 yılı içerisinde ana ortağı Mosburger GmbH’den 31 Aralık 2021 vadeli, değişken faizli 32.250.000 TL, 30.000.000 TL ve 

5.000.000 TL olmak üzere 3 adet finansman kredisi almıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu kredilerin birikmiş faiz tahakkukları 

ödenmiş kısa vadeye düşen 6.725.000 TL tutarındaki anapara kısa vadeli yükümlülükler içerisinde “İlişkili taraflara diğer borçlar” 

içerisinde sınıflandırılmıştır.  
(**) Bu tutar 16 Ocak 2007 tarihinde Çorlu Fabrikası’nda meydana gelen yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen envantere ilişkin 

hesaplanan Katma Değer Vergisi ile ilgilidir. Şirket yangın sonucunda ödenecek KDV yükümlülüğünü 451,799 TL olarak 

hesaplamıştır. Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda indirime esas tutarı kabul etmemiş ve toplamda 

1,022,673 TL olan vergi alacağının tamamı Şirket tarafından ödenmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan iade 

davasını kaybedilmiştir. Buna bağlı olarak 604.980 TL tutarında gecikme zammıyla beraber 1.627.653 TL ödeme yapılmıştır. 
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8. STOKLAR 

31 Aralık tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

İlk madde ve malzeme 46.682.863  30.148.494  

Yarı mamuller 13.836.136  5.301.951  

Mamuller 1.439.046  1.774.828  

Ticari mallar 110.568  100.858  

Diğer stoklar 75.233  322.696  

Stok değer düşüklüğü karşılığı
(*)

 (660.348) (58.224) 

    

 61.483.498  37.590.603  
(*) Stokların net gerçekleşebilir değer ve maliyet bedelinden düşük olanıyla muhasebeleştirilmesi amacıyla mamul stokları üzerinde 

660.348 TL tutarında (31 Aralık 2012: 58.224 TL) değer düşüklüğü karşılığı muhasebeleştirilmiştir. 

9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Aralık tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Gider tahakkukları
(*)

 274.291  288.281  

    

 274.291  288.281  
(*) Gider tahakkukları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla başlıca faturası henüz gelmeyen doğalgaz ve elektrik gider tahakkuklarından 

oluşmaktadır. 

10. ERTELENMİŞ GELİRLER 

31 Aralık tarihleri itibarıyla diğer ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Alınan sipariş avansları 1.034.486  2.171.469  

    

 1.034.486  2.171.469  
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11. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 Arazi ve arsalar 

Yeraltı ve yerüstü 

düzenleri Binalar 

Tesis. makine ve 

cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar 

Yapılmakta 

olan yatırımlar Toplam 

         

Maliyet         

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2012 11.536.221  3.727.520  31.983.170  111.586.941  4.579.556  5.256.236  14.142.720  182.812.364  
Alımlar -- 360.272  59.407  4.225.766  136.252  297.121  24.254.464  29.333.282  

Çıkışlar -- -- -- (5.832.939) (38.213) -- -- (5.871.152) 

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2012 11.536.221  4.087.792  32.042.577  109.979.768  4.677.595  5.553.357  38.397.184  206.274.494  

         

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 11.536.221  4.087.792  32.042.577  109.979.768  4.677.595  5.553.357  38.397.184  206.274.494  

Alımlar -- 336.290  545.554  4.703.284  104.545  562.436  8.399.710  14.651.819  

Çıkışlar -- -- -- (506.308) (119.446) (48.675) --  (674.429) 

Transferler -- 1.013.420  10.545.537  34.241.494  -- 831.727  (46.632.178) --  

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 11.536.221  5.437.502  43.133.668  148.418.238  4.662.694  6.898.845  164.716  220.251.884  

         

Birikmiş amortisman         

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2012 -- 817.172  3.974.358  67.289.485  2.809.672  2.652.961  -- 77.543.648  
Dönem gideri -- 208.595  850.403  9.476.022  603.331  563.561  -- 11.701.912  

Çıkışlar -- -- -- (5.832.939) (38.213) -- -- (5.871.152) 

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2012 -- 1.025.767  4.824.761  70.932.568  3.374.790  3.216.522  --  83.374.408  

         
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 -- 1.025.767  4.824.761  70.932.568  3.374.790  3.216.522  -- 83.374.408  

Dönem gideri -- 274.469  1.004.242  10.987.885  450.535  558.997  -- 13.276.128  

Çıkışlar -- -- -- (334.496) (119.446) (21.060) -- (475.002) 

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 --  1.300.236  5.829.003  81.585.957  3.705.879  3.754.459  --  96.175.534  

         

Net defter değeri         

1 Ocak 2012 11.536.221  2.910.348  28.008.812  44.297.456  1.769.884  2.603.275  14.142.720  105.268.716  

31 Aralık 2012 11.536.221  3.062.025  27.217.816  39.047.200  1.302.805  2.336.835  38.397.184  122.900.086  
31 Aralık 2013 11.536.221  4.137.266  37.304.665  66.832.281  956.815  3.144.386  164.716  124.076.350  

31 Aralık tarihleri itibarıyla Grup’un kullanmış olduğu banka kredilerinin teminatını oluşturmak üzere, Çorlu’daki üretim fabrikası ve arsası üzerinde 

33.250.000 Avro, Adana üretim fabrikası üzerinde 27.000.000 ABD Doları tutarında ve Antalya tesisi üzerinde 2.400.000 Avro ipotek tesis edilmiştir. Söz 

konusu maddi duran varlıkların 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla net defter değerleri sırasıyla 20.209.024 TL (31 Aralık 2012: 22.668.194 TL), 6.091.620 TL 

(31 Aralık 2012: 6.285.116 TL) ve 3.683.331 TL’dir (31 Aralık 2012: 3.752.599 TL). 

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirilmiş 1,376,778 TL tutarında finansman gideri bulunmaktadır (31 Aralık 

2012: 1.199.776 TL). 



Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar 

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

27 

12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki 

gibidir: 

 

Maddi olmayan 

duran varlıklar 

  

Maliyet değeri  

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2012 1.316.474  

Alımlar 74.697  

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2012 1.391.171  

  

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 1.391.171  

Alımlar 352.331  

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 1.743.502  

  

Birikmiş itfa payları  

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2012 1.074.485  

Dönem gideri 145.717  

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2012 1.220.202  

  

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2013 1.220.202  

Dönem gideri 171.712  

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2013 1.391.914  

  

Net defter değeri  

1 Ocak 2012 241.989  

31 Aralık 2012 170.969  

31 Aralık 2013 351.588  

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımlarından 

oluşmaktadır. 
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13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

13.1 Karşılıklar 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Dava karşılıkları
(*)

  2.398.161  641.403  

    

 2.398.161  641.403  
(*) 

Şirket, 31 Aralık 2013’te sona eren yıla ait kira alacakları ve 30 Haziran 2011 tarihinde Çevrim Atık Toplama ile 

imzalanan faaliyet geliri kiralama sözleşmesinden doğan ve kiracının bu sözleşmeye ait yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi nedeniyle oluşan beklenen yükümlülükleri için 1.832.158 TL’lik karşılık ayırmıştır. Buna bağlı olarak 

Şirket, ödenmemiş alacakları ve kiracının üçüncü taraflara karşı görevini yerine getirmemesinden dolayı doğabilecek 

ve Şirket’e rücu edilebilecek kayıpları için dava açmıştır.  

Grup’un borç karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir; 

 2013 2012 

   

1 Ocak, açılış bakiyesi 641.403  259.145  

Dönem içinde ayrılan karşılık 3.245.184  483.573  

Dönem içinde yapılan ödemeler (1.488.426) (101.315) 

    

31 Aralık kapanış bakiyesi 2.398.161  641.403  

13.2 Verilen teminatlar, rehin ve ipotekler 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki 

gibidir: 

 
31 Aralık 2013 

 
Toplam  

Orijinal 

para  

birimi 

Orijinal 

para birimi 

Orijinal 

para birimi 

 
TL karşılığı TL ABD Doları Avro 

     A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı 42.628.360 1.517.952 2.854.154 11.925.349 

B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 

lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 

diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş 

olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  854.255 -- -- 290.909 

D.Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 

tutarı -- -- -- -- 

ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

     Toplam TRİ 43.482.615 1.517.952 2.854.154 12.216.258 

Diğer verilen TRİ'lerin özkaynaklara oranı %1 
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13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER VE KOŞULLU VARLIKLAR(devamı) 

13.2 Verilen teminatlar, rehin ve ipotekler (devamı)  

 
31 Aralık 2012 

 
Toplam  

Orijinal 

para  

birimi 

Orijinal 

para 

birimi 

Orijinal 

para 

birimi 

 
TL karşılığı TL 

ABD 

Doları Avro 

     A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı 52.500.778 4.456.407 3.525.814 17.757.050 

B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 

lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 1.234.643 -- 692.608 -- 

C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 

3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 

TRİ’lerin toplam tutarı  -- -- -- -- 

D.Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı 2.052.394 -- -- 872.728 

i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 2.052.394 -- -- 872.728 

ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- 

     Toplam TRİ 55.787.815 4.456.407 4.218.422 18.629.778 

Diğer verilen TRİ'lerin özkaynaklara oranı %2 
   

13.3 Operasyonel kiralama yükümlülükleri 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, iptal edilemeyen kira sözleşmelerinin gelecekteki minimum ödeme 

tutarlarının toplamı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Vadesi 1 yıldan az olan 2.141.284  695.910  

Vadesi 1 yıl ile 5 yıl arasında olan 163.127  77.218  

   

 2.304.411  773.128  

Grup, çeşitli firmalarla operasyonel kiralama sözleşmeleri imzalamıştır. 31 Aralık 2013 tarihinde 

sona eren yılda, bu sözleşmeler kapsamında satışların maliyeti; pazarlama giderleri ve genel 

yönetim giderlerinde giderleşen tutarlar sırasıyla 73.091 TL, 572.884 TL ve 236.807 TL’dir (31 

Aralık 2012: 30.187 TL, 570.259 TL ve 195.427 TL). 

14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Personele ödenecek ücretler 2.272.302  3.067.689  

Personelle ilgili sosyal güvenlik katkıları 2.144.163  2.177.110  

Personele borçlar 11.871  6.599  

   

 4.428.336  5.251.398  
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15. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR  

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalara ilişkin karşılıklar: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Kullanılmamış izin karşılığı 549.253  908.102  

   

 549.253  908.102  

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalara ilişkin karşılıklar: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Kıdem tazminatı karşılığı 2.784.715  2.694.864  

   

 2.784.715  2.694.864  

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 tazminat her hizmet yılı için bir aylık brüt maaş kadardır ve bu tutar için belirlenmiş 

tavan ücret 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3.254,44 TL’dir (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL). 

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. Buna göre toplam yükümlülüğün 

hesaplanmasında aşağıda yer alan istatistiksel öngörüler kullanılmıştır: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

İskonto oranı %2,86 %2,86 

Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma 

oranı %92,00 %92,00 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı 

olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış 

gerçek oranı gösterir. 
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15. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (devamı)  

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 2013 2012 

   

1 Ocak açılış bakiyesi 2.694.864  2.436.985  

Faiz maliyeti 84.672  240.704  

Hizmet maliyeti 386.524  287.716  

Dönem içi ödemeler (1.239.498) (733.995) 

Aktüeryal fark 858.153  463.454  

   

31 Aralık kapanış bakiyesi 2.784.715  2.694.864  

Aktüeryal fark, faiz oranı ve beklenen maaş artış oranındaki değişim nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca emekliliğinde kıdem tazminatı alacak olan çalışanların, emeklilik öncesi kıdem tazminatı 

alarak işten ayrılması da yüksek aktüeryal farka sebep olmuştur. Aktüeryal fark, oluştuğu tarihte 

diğer kapsamlı gelir altında kar veya zararda yeniden sınıflandırılamayacak karlar veya zararlar 

içerisinde kayıtlara alınmıştır. 

16. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

31 Aralık tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler detayı aşağıdaki gibidir: 

Kısa vadeli 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Stoklar için verilen sipariş avansları  2.017.968  1.176.472 

Gelecek yıllara ait giderler 200.130  341.912 

   

 2.218.098  1.518.384  

   

Uzun vadeli 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Maddi duran varlıklar için verilen sipariş avansları
(*)

 496.996  1.348.247 

   

 496.996  1.348.247 
(*)  Maddi duran varlıklar için verilen sipariş avansları önceki dönemlerde ağırlıklı olarak yapımı devam eden Çorlu Kağıt fabrikası için 

ödenen avanslar için iken cari dönemde üretimde kullanılan makine alımları için verilen avans tutarlarından oluşmaktadır. 

17. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

  -- 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
(*)

 1.327.305  196.834 

Personel avansları 52.406  25.877 

İş avansları 18.422  6.373 

Gelir tahakkukları  16.343  -- 

Şüpheli diğer alacaklar
(*)

 -- 1.022.673 

Şüpheli diğer alacak karşılığı -- (1.022.673) 

Diğer çeşitli dönen varlıklar 499.877  396.997 

   

 1.914.353  626.081  
(*)  Grup müşterileri arasında İhracatta Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’na tabi olanlar bulunmaktadır. Bu düzenlemenin 

kapsamına yaş sebze ve meyve ihracatçıları girmektedir. Bu kapsamdaki firmaların borçları borçlu firmanın vergi borçlarından 

mahsup edilmektedir. Müşteri borçlarının DFİF’e devredilmesine müteakip ilgili tutar Grup’un vergi borçlarıyla mahsup 

edilebilmektedir.  
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18. ÖZKAYNAKLAR 

31 Aralık tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

Ortaklar % 31 Aralık 2013 % 31 Aralık 2012 

     Mosburger GmbH 98,34 68.839.887  -- --  

Halka açık 1,55 1.082.596  20,00 14.000.000  

Halka açık olmayan diğer hisseler 0,11 77.517  0,70 490.000  

Dentaş Kağıt Sanayi Anonim Şirketi -- --  79,30 55.510.000  

     Nominal sermaye 100,00 70.000.000  100,00 70.000.000 

Tarihi değerle sermaye 

Grup’un tescil edilmiş sermayesi beheri 1 kuruş değerinde 7.000.000.000 (31 Aralık 2012: 

7.000.000.000) adet hisseden oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan 

herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla, Dentaş Kağıt Sanayi Anonim Şirketi ve Abalıoğlu Holding Anonim 

Şirketi’ne ait, toplam kayıtlı sermayenin %79.63’ünü temsil eden ve nominal değeri 55.741.737 TL 

olan hisseler, 13 Aralık 2012 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında 97.010.860 ABD Doları 

karşılığında Mosburger GmbH tarafından satın alınmıştır. 

Geri alınmış paylar 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Geri alınmış paylar(*) 267.434 -- 

   

 267.434 -- 
(*)  Sermaye olarak kayıtlara alınan paylar geri satın alındığı durumda, geri satın alma ile ilişkilendirilebilen maliyetlerin vergi etkisi 

düşüldükten sonraki tutarını da kapsayan satın alma bedeli özkaynaklarda azalış olarak muhasebeleştirilir. Geri alınmış paylar, 

özkaynakların altında “Geri alınmış pay” olarak gösterilir. Söz konusu paylar satıldığı veya tekrar ihraç edildiği zaman, edinilen 
bedel özkaynakları arttırmakta ve bu işlem sonucunda ortaya çıkan kazanç veya kayıplar, sırasıyla, hisse senedi ihraç primleri ya da 

geçmiş yıllar karları içerisinde kayıtlara alınmaktadır. 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

Yasal yedekler(*) 4.621.004  1.453.417  

   

 4.621.004  1.453.417  
(*)  Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek 

akçeler, Şirket sermayesinin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem karının yüzde 5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tert ip 

yasal yedek akçeler, SPK düzenlemelerine göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin yüzde 5’ini aşan tüm nakit 
kar payı dağıtımlarının 1/10’u oranında, yasal kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda ise Şirket sermayesinin yüzde 5’ini 

aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/11’i oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin yüzde 

50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grup’un yasal yedekleri 4.621.004 TL’dir (31 Aralık 2012: 1.453.417 TL). 

Kontrol gücü olmayan paylar 

7 Şubat 2013 tarihi itibarıyla, tüm hisselerin %0.01’lik kısmını temsil eden Çevrim Atık 

Toplama‘ya ait azınlık hisseleri 750 TL karşılığında Grup tarafından satın alınmıştır.  

Hisse alımı sonucunda Şirket’in Çevrim Atık Toplama’daki kontrol gücünde herhangi bir 

değişiklik meydana gelmemiştir. 
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18. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

Temettü dağıtımı 

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 

Temettü dağıtımını bir anonim ortaklıklar yapacak ise bu dağıtımı şirketin genel kurulunda 

alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek 

payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay 

dağıtılması suretiyle yapabilir. Belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış 

sermayenin yüzde 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmayıp ortaklık 

bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş olmakla beraber bir önceki döneme ilişkin temettü 

dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” 

şeklinde ayrılan anonim ortaklıklar, faaliyet sonucunda elde ettikleri dönem karından 

hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, Şirket’in 21 Mart 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2012 

yılına ilişkin karın dağıtımı ile ilgili olarak SPK tebliğleri ve kararları doğrultusunda, Grup’un 2012 

yılı konsolide vergi öncesi kar tutarı olan 36.356.652 TL üzerinden gerekli indirim ve düzeltmeler 

yapıldıktan sonra hesaplanan 29.051.865 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının 22.300.000 

TL’sinin ortaklara 1’inci ve 2’nci temettü olarak dağıtılması, 1.287.587 TL'sinin 1’inci tertip yasal 

yedek akçe, 1.880.000 TL’sinin 2’nci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan 3.584.277 

TL’nin olağanüstü yedeklere sınıflanması oy birliği ile karar verilmiştir. 25 Mart 2013 tarihinde 

Şirket ilgili kesintiler sonrası 22.300.000 TL tutarındaki temettüyü paydaşlarına nakden dağıtmıştır. 

19. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait satışlar ve satışların maliyeti aşağıdaki gibidir: 

Hasılat 2013 2012 

   Yurt içi satışlar 315.293.275  280.552.627  

Yurt dışı satışlar 12.351.026  13.340.057  

Diğer gelirler 836.844  1.334.761  

Brüt hasılat 328.481.145  295.227.445  

   Satış iadeleri (1.285.964) (1.187.281) 

Satışlardan diğer indirimler (110.501) (126.379) 

 

  

 Net hasılat 327.084.680  293.913.785  

 
Satışların maliyeti 2013 2012 

   İlk madde ve malzeme giderleri 181.417.458  150.196.632  

Genel üretim giderleri 47.314.528  39.413.723  

Personel giderleri (Dipnot 22) 20.232.764  17.186.075  

Amortisman giderleri (Dipnot 22) 12.222.355  10.427.098  

Yarı mamul stoklarındaki değişim (8.534.185) (1.879.074) 

Satılan ticari mallar ve diğer satışların maliyeti 1.066.021  1.219.598  

Bitmiş mamul stoklarındaki değişim 335.782  603.451  

   

 
254.054.723  217.167.503  
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 20. PAZARLAMA GİDERLERİ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait pazarlama giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 
2013 2012 

   Nakliye giderleri 17.165.271  14.329.545  

Ambalaj giderleri 7.437.734  6.691.836  

Personel giderleri (Dipnot 22) 5.150.172  5.013.690  

Dışarıdan sağlanan faydalar 1.808.147  1.628.662  

Kira giderleri (Dipnot 13) 572.884  570.259  

Amortisman giderleri (Dipnot 22) 452.290  713.227  

Diğer 818.574  1.275.956  

 

  
 

 
33.405.072  30.223.175  

21. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 
2013 2012 

   Personel giderleri (Dipnot 22) 6.184.978 6.167.699  

Şüpheli alacak karşılık giderleri 7.195.968  4.037.262  

Holding katılım payı 2.508.022  1.789.983  

Taşeron sosyal hizmet bedeli 1.285.463  1.215.881  

Vergi resim ve harçlar 809.719  51.122  

Seyahat giderleri 353.360  158.844  

Amortisman giderleri ve itfa payları (Dipnot 22) 291.447  481.014  

Haberleşme giderleri 290.142  292.231  

Büro giderleri 239.745  286.731  

Kira giderleri (Dipnot 13) 236.807  195.427  

Enerji giderleri 178.253  168.892  

Müşavirlik giderleri 158.768  189.874  

Dışarıdan sağlanan faydalar 152.885  117.445  

Temsil ve ağırlama giderleri 136.423  147.563  

Diğer 1.368.640 996.640  

   

 
21.390.620 16.296.608 
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22. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait amortisman ve itfa payı giderlerinin dağılımı aşağıdaki 

gibidir: 

 
2013 2012 

   Satılan mamullerin maliyeti (Dipnot 19) 12.222.355  10.427.098  

Pazarlama giderleri (Dipnot 20) 452.290  713.227  

Genel yönetim giderleri (Dipnot 21) 291.447  481.014  

Stoklar üzerinde aktifleştirilen 481.748  226.290  

   

 
13.447.840  11.847.629  

   Maddi duran varlık amortisman giderleri 12.800.378  11.478.405  

Maddi olmayan duran varlık itfa payları 165.714  142.934  

   

 
12.966.092  11.621.339  

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait personel giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 
2013 2012 

   Üretim giderleri (Dipnot 19) 20.232.764  17.186.075  

Genel yönetim giderleri (Dipnot 21) 6.184.978 6.167.699  

Pazarlama giderleri (Dipnot 20) 5.150.172  5.013.690  

   

 
31.567.914  28.367.464  

   Ücret, prim ve ikramiye giderleri 30.399.111  26.709.331  

Kıdem tazminatı giderleri 471.196  528.420  

Çalışanlara sağlanan diğer faydalar 697.607  1.129.713  

   

 
31.567.914  28.367.464  
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23. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir: 

 

2013 2012 

   Ticari alacakların vade farkı gelirleri
(*)

 6.617.493  7.057.573  

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri 1.663.325  1.573.984  

Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılıkları 1.488.426  1.512.952  

Sigorta tazminat gelirleri 832.584  94.190  

Faiz gelirleri
(**)

 487.066  758.580  

Sabit kıymet satış karı 158.994  261.083  

Diğer 653.461  458.070  

   

 
11.901.349  11.716.432  

(*) Ticari alacakların vade farkı gelirleri 6.597.070 TL’lik (31 Aralık 2012: 6.638.890 TL) kısmı hasılat içerisinden hesaplanan vadeli 

satışlardan kaynaklı faiz gelirinden, 20.423 TL’lik (31 Aralık 2012: 418.683 TL) kısmı geciken ödemelerinden dolayı müşterilere 

kesilen ilave vade farkı faturalarından oluşmaktadır. 
(**) Faiz gelirleri 190.291 TL’lik (31 Aralık 2012: 328.244 TL) kısmı vadeli mevduatlardan elde edilen faiz gelirlerinden, 296.775 

TL’lik kısmı (31 Aralık 2011: 430.336 TL) reeskont faiz gelirlerinden oluşmaktadır.    

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir: 

 
2013 2012 

   Dava karşılıkları gideri 3.245.184  483.573  

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri 2.076.778  1.361.544  

Vergi cezası gideri 732.197  392.897  

Ticari borçların vade farkı giderleri 712.963  584.601  

Ticari borçların faiz giderleri 503.646  180.911  

Hasar tazminat giderleri 99.211  17.390  

Diğer giderler 295.573  310.775  

   

 
7.665.552  3.331.691  

24. FİNANSMAN GELİRLERİ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman gelirleri aşağıdaki gibidir: 

 

2013 2012 

   Türev işlemlerden gelirler 6.289.277  --  

Kur farkı gelirleri 1.024  5.562.478  

   

 
6.290.301  5.562.478  
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25. FİNANSMAN GİDERLERİ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir: 

 

2013 2012 

   Kur farkı giderleri 25.326.065  241.425  

Banka kredileri faiz giderleri 6.847.826  6.796.559  

Türev işlemlerden giderler 485.917  --  

Diğer faiz giderleri -- 315.483  

   

 
32.659.808  7.353.467  

26. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (2012: %20). Kurumlar vergisi oranı 

kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 

edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası 

vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına 

uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 

Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların 

dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 (2012: %15) oranında stopaja 

tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (2012: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o 

dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci (2012: 17) 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 ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 

dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine verilir. 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı 

işlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. 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. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç 

dağıtımı” başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde 

yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de 

uygulamadaki detayları belirlemiştir. 
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26. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

Vergi gideri 

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait vergi gelir/giderinin detayı aşağıdaki 

gibidir: 

 2013 2012 

 

  Kar veya zararda muh. vergi gideri   

Vergi gideri:   

Cari dönem kurumlar vergisi gideri 198.441  7.509.776  

 198.441  7.509.776  

Ertelenmiş vergi geliri:   

Geçici farklardan kayn. ertelenmiş vergi geliri (1.246.618) (112.298) 

 (1.246.618) (112.298) 

 

  Kar veya zararda muh. toplam vergi gideri (1.048.177) 7.397.478  

   

Kapsamlı gelir tablosunda muh. vergi geliri   

Ertelenmiş vergi geliri:   

Geçici farklardan kayn. ertelenmiş vergi geliri (171.631) (92.691) 

Kapsamlı gelir tablosunda muh. toplam vergi 

geliri (171.631) (92.691) 

Toplam vergi (geliri)/gideri (1.219.808) 7.304.787  

 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülüklerini doğuran kalemler 

aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Kümülatif 

değerleme 

farkları 

Ertelenmiş vergi 

varlığı / 

(yükümlülüğü) 

Kümülatif 

değerleme 

farkları 

Ertelenmiş vergi 

varlığı / 

(yükümlülüğü) 

     Sigorta tazminat bedelinin özel fonlardan 

gelire transferi  (4.565.483) (913.097) (6.081.913) (1.216.383) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla 

ilgili düzeltmeler 4.161.845  832.369  3.434.566 686.913 

Kıdem tazminatı karşılığı  2.784.715  556.943  2.694.864 538.973 

Dava karşılıkları 2.398.161  479.632  641.409 128.282 

Stoklarla ilgili düzeltmeler 1.236.346  247.269  58.224 11.645 

Alacak ve borç reeskontları  1.134.284  226.857  862.231 172.446 

Şüpheli alacak karşılığı  880.038  176.008  714.366 142.873 

Kullanılmamış izin karşılığı  549.253  109.851  908.102 181.620 

Türev araçlar 485.917  97.183  -- -- 

Diğer 1.258.015  251.603  -- -- 

     

 

10.323.091 2.064.618  3.231.849  646.369  

Şirket’in bağlı ortaklığı Çevrim Atık Toplama’nın 995.841 TL (31 Aralık 2012: 1.216.620 TL) 

tutarındaki vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları 2014 yılında sona ermektedir. Bağlı 

Ortaklık’ın söz konusu geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan indirilebilir geçici farklardan 

yararlanmasının muhtemel olmaması sebebiyle, bu farklar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 

hesaplanmamıştır. 
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26. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri hareketi 

aşağıda verilmiştir: 

 2013 2012 

   

1 Ocak, açılış bakiyesi 646.369  441.380  

Dönem vergi geliri 1.246.618  112.298  

Özkaynak altında muhasebeleşen 171.631  92.691  

   

31 Aralık, kapanış bakiyesi 2.064.618  646.369  

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 
2013 

Oran 

(%) 2012 

Oran 

(%) 

     Dönem (zararı)/karı (2.851.268) 

 

29.422.773  

 Toplam vergi gideri (1.048.177) 

 

7.397.478  

 Vergi öncesi (zarar)/kar (3.899.445) 

 

36.820.251  

 Yasal vergi oranı (%) 20.00 

 

20.00 

 Etkin vergi oranıyla hesaplanan kurumlar vergisi (779.889) 20,00 7.364.050  20,00 

Kanunen kabul edilmeyen giderler (348.541) 8,94 369.779  1,00 

Vergiye tabi olmayan gelirler 36.098  (0.93) (36.834) (0,10) 

Önceden ertelenmiş vergi varlığı olarak 

muhasebeleştirilmeyen kullanılmamış vergi 

zararlarının cari dönemde kullanılması 44.155  (1,13) (299.517) (0,81) 

     Vergi (geliri)/gideri  (1.048.177) 26.88 7.397.478  20,09 

27. PAY BAŞINA KAZANÇ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda Grup hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim pay başına 

kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 

Pay başına kazanç 2013 2012 

   Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama 

adedi
(*)

 7.000.000.000 7.000.000.000 

Ana ortaklık paylarına ait dönem net karı (2.851.268) 29.422.628 

 

  

 Adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (TL) (0,0004) 0,0042 

(*) Her bir hissenin beheri 1 kuruştur. 
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 28. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

Bu konsolide finansal tablolar açısından Grup’un ortakları ve Grup ile dolaylı sermaye ilişkisinde 

olan Mosburger GmbH ve ilişkili şirketleri ile satın alma tarihine kadar geçen süre içerisindeki 

ilişkileri nedeniyle Abalıoğlu Holding Grubu şirketleri ve iştirakleri “ilişkili taraflar” olarak 

tanımlanmaktadır.  

Kısa vadeli alacaklar ve borçlar: 

 31 Aralık 2013 

 Alacaklar Borçlar 

Kısa vadeli alacaklar ve borçlar Ticari Diğer Ticari Diğer 

     

Mosburger GmbH
(*)

 --  --  1.226.956  6.725.000  

Prinzhorn Treasury Services GmbH
(**)

 --  6.278.699  --  488.822  

Diğer --  --  41.156  60  

     

 --  6.278.699  1.268.112  7.213.882  

 

 31 Aralık 2012 

 Alacaklar Borçlar 

Kısa vadeli alacaklar ve borçlar Ticari Diğer Ticari Diğer 

     

Filidea Tekstil Sanayi Anonim Şirketi
(***)

 19.386 -- -- -- 

Abalıoğlu Holding
(***), (****)

 -- 5.867.106 -- -- 

Dentaş Kağıt Sanayi Anonim Şirketi
(***)

 -- -- 11.434 -- 

Diğer -- -- -- 41.697 

     

 19.386 5.867.106 11.434 41.697 

 Uzun vadeli alacaklar ve borçlar: 

 31 Aralık 2013 

 Alacaklar Borçlar 

Uzun vadeli alacaklar ve borçlar Ticari Diğer Ticari Diğer 

     

Mosburger GmbH
(*)

 --  --  -- 60.525.000 

     

 --  --  --  60.525.000 

(*) 
Bu bakiyeler Mosburger GmbH ile Grup arasındaki finansman amaçlı kredi ilişkisinden kaynaklanmaktadır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in ana ortağı Mosburger GmbH’ye toplamda 67.250.000 TL anapara 

borcu bulunmaktadır. Bu tutarlar konsolide finansal durum tablosunda “Diğer borçlar” kalemi altında 

muhasebeleştirilmiştir. İlgili kredilerin vade tarihleri 31 Aralık 2021 olmakla beraber 6 aylık dönemler 

itibarıyla anapara ve faiz ödemelerinden oluşan bir ödeme planı mevcuttur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 

Grup’un Mosburger GmbH’ye olan 1.226.956 TL tutarında katılım payı borcu bulunmaktadır. 

(**) 
Grup kur riskinden korunma amaçlı ilişkili şirketi olan Prinzhorn Treasury Services GmbH ile yabancı para 

swap işlemleri gerçekleştirmektedir. İlgili tutar vadesi gelen ancak henüz ödemesi gerçekleşmemiş olan türev 

işlemlerden alacak ve borçlardan oluşmaktadır. 

(***)
İlişkili taraflarla olan işlemlerin büyük kısmı eski ana ortak Abalıoğlu Holding ile Grup arasındaki finansman 

amaçlı fon transferinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu şirketler Grup’un ilişkili kuruluşları 

değildir. 

Bu dipnotta belirtilmeyen ve Şirket ve bağlı ortaklığı arasında gerçekleşen diğer tüm işlemler 

konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi tutulmuştur. 
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28. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler: 

 2013 2012 

   

İlişkili taraflara satışlar   

   

Ortaklar   

Dentaş Kağıt Sanayi Anonim Şirketi(*) 41.364 32.306 

   

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler   

Filidea Tekstil Sanayi Anonim Şirketi(*) 112.320 245.953 

   

 153.684 278.259 

   

İlişkili taraflara ödenen faiz ve diğer giderler   

   

Ortaklar   

Mosburger GmbH 3.049.252 -- 

Abalıoğlu Holding(*) 1.412.332 2.967.561 

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı(*) 60.923 110.725 

Dentaş Kağıt Sanayi Anonim Şirketi(*) 62.500 257.668 

   

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler   

Prinzhorn Treasury Services GmbH 12.406 -- 

Doğa ve Çevre Vakfı (“Doçev”)(*) 2.067 10.732 

   

 4.599.480 3.346.686 

   

İlişkili taraflardan alınan faiz ve diğer gelirler   

   

Ortaklar   

Abalıoğlu Holding(*) 191.723 981.506 

   

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler   

Prinzhorn Treasury Services GmbH 5.314.537 -- 

Abalıoğlu Tekstil Sanayii Anonim Şirketi(*) 3.260 1.126 

Filidea Tekstil Sanayii Anonim Şirketi(*) -- 308 

   

 5.509.520 982.940 

(*) 
Yukarıdaki tabloda önceki ana ortak ve önceki ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketlerle kontrolün 

transfer edildiği tarih olan 31 Mayıs 2013 tarihine kadar yapılmış olan işlemlerin sonuçları gösterilmektedir. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu şirketler Grup’un ilişkili kuruluşları değildir. 
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28. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

İlişkili taraflara ödenen faiz ve diğer giderler tutarının 2.508.022 TL’si Holding katılım payından  

(31 Aralık 2012: 1.789.983 TL), 1.822.296 TL’si adat faiz giderlerinden (31 Aralık 2012: 587.411 

TL) ve 269.162 TL’si diğer alınan hizmetler ile ilgili giderlerden (31 Aralık 2012: 969.292 TL) 

oluşmaktadır. Holding katılım payı önceki dönem Abalıoğlu Holding’in cari dönemde ise 

Mosburger GmbH’ın Grup’a verdiği planlama, finansman sağlama, yatırım projelerinin 

hazırlanması, sevk ve idare konularında verdiği hizmetler sonucu kestiği faturalardan oluşmaktadır. 

İlişkili taraflardan alınan faiz ve diğer gelirler tutarının 5.434.454 TL’si faiz gelirinden (31 Aralık 

2012: 264.248 TL), 70.197 TL’si kur farkı gelirinden (31 Aralık 2012: 716.657 TL), 4.869 TL’si 

ise diğer gelirlerden (31 Aralık 2012: 2.035 TL) oluşmaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 

 2013 2012 

   

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 1.404.259 1.418.430  

   

 1.404.259 1.418.430 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; huzur hakları, ücretler, ikramiyeler ve diğer kısa vadeli 

faydaları içermektedir. 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Sermaye risk yönetimi 

Grup’un sermaye yönetimindeki amacı; Grup’un gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını 

sağlamak, hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin 

maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır. 

Grup, sermaye yapısını düzenlemek ve bunun sürekliliğini sağlamak için hissedarlara ödenen 

temettü tutarını ve hissedar sermaye kazanç getiri tutarını ayarlayabilir, yeni hisse senedi ihraç 

edebilir ve borcunu azaltmak için varlıklarını satabilir. 

Grup’un genel stratejisi yıllar itibarıyla tutarlı bir şekilde devam etmektedir. 

Finansal risk faktörleri 

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un 

risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı 

üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. 

31 Aralık tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir: 

 
2013 2012 

   Ticari borçlar (Dipnot 6) 21.862.989 16.653.854 

Diğer finansal yükümlülükler (Dipnot 5) 485.917  -- 

Finansal borçlar (Dipnot 4) 136.424.449  136.370.210  

Nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 3) (6.237.809) (8.777.098) 

Net borç 152.535.546 144.246.966 

   Toplam özkaynaklar 80.614.432 106.720.406 

   Borç/özkaynaklar oranı %189 %135 

29.1 Kredi riski 

Kredi riski, bir müşterinin ya da bir finansal enstrümana taraf olan karşı tarafın sözleşmeye bağlı 

yükümlülüklerini yerine getirmeme riskidir. Temel olarak Grup’un alacakları ve banka 

bakiyelerinden doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. 

Grup’un başlıca finansal varlıkları nakit ve nakit benzerleri altındaki banka mevduatları, ticari ve 

diğer alacaklardır. 

Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kredi riski sınırlıdır çünkü Grup kredibilitesi yüksek olan 

bankalar ile çalışmaktadır. 

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi 

itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.1 Kredi riski (devamı) 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar 

 

 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar Bankalardaki 

31 Aralık 2013 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf mevduat 

      Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  -- 115.001.290 6.278.699 -- 6.213.450 

      - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- 6.647.465 -- -- -- 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri -- 107.889.216 6.278.699 -- 6.213.450 

      B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde  

vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri -- -- -- -- -- 

      C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  

varlıkların net defter değeri -- 6.997.666 -- -- -- 

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

      D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- 114.408 -- -- -- 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 16.213.890 -- -- -- 

  - Değer düşüklüğü -- (16.009.482) -- -- -- 

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 114.408 -- -- -- 

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

  - Değer düşüklüğü -- -- -- -- -- 

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

      E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.1 Kredi riski (devamı) 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar 

 

 
Ticari alacaklar Diğer alacaklar Bankalardaki 

31 Aralık 2012 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf mevduat 

      Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  19.386 95.411.169 5.867.106 100.136 8.752.635 

      - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- 6.012.865 -- -- -- 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri 19.386 90.229.892 5.867.106 100.136 8.752.635 

  

- 

   B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde  

vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri -- -- -- -- -- 

      C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  

varlıkların net defter değeri -- 5.133.268 -- -- -- 

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

 

- 

 

- - 

 D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- 48.009 -- -- -- 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 10.375.450 -- -- -- 

  - Değer düşüklüğü -- (10.327.441) -- -- -- 

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 48.009 -- -- -- 

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

  - Değer düşüklüğü -- -- -- -- -- 

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

      E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.1 Kredi riski (devamı) 

Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir. Bu amaçla müşteri bilgi formu, 

mali istihbarat formu, müşteri performans formu ve müşteri risk değerlendirme formundan oluşan 

bir sistem ile her bir müşterinin riski takip edilmektedir. Bu bilgiler ışığında müşteriler için kredi 

limitleri belirlenmekte ve bu limitler gruptaki yetki limitleri dahilinde sistemde onaylanmakta ve 

tanımlanmaktadır. Böylece her bir siparişte risk olup olmadığı kontrol edilmekte ve düzenli olarak 

raporlanmaktadır. 

Grup’un kredi riski esasen kendi ticari alacaklarına atfedilebilir. Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve 

coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıda müşteriyi kapsamaktadır. 

Şirket’in vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 5.845.025 3.890.145  

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 648.271  573.977  

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 504.370  669.146 

   Toplam 6.997.666 5.133.268 

   Teminat ile güvence altına alınmış kısmı 131.261 120.596 

29.2 Likidite riski 

Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. 

Grup’un likidite durumunu görmek için her ay düzenli olarak 3 aylık nakit akış tabloları 

düzenlenmektedir. Nakit akış tablolarının düzenlenmesinde, finans bölümünden tahsilat raporu, 

satın alma bölümünden ise hammadde ve diğer mal/hizmet alımları ile ilgili bağlantısı yapılmış ve 

taahhüde girilmiş ödemelerin bilgilerinden faydalanılır. Ayrıca, aylık sabit giderler de nakit akım 

planına dahil edilir. 

Nakit akış tabloları Grup’un aylık yapılan İcra Kurulu’nda değerlendirilir ve olası likidite açıkları 

tespit edilerek önlem alınır. Alınabilecek önlemler aşağıdaki gibidir: 

a) Bankalardan kredi kullanımı – Grup’un ve Grup’un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan 

taraf Abalıoğlu Holding ve grubunun kredi limitlerinden faydalanarak gerektiğinde bankalardan 

kredi kullanımı yapılmaktadır. 

b) Grup içi kaynaklardan fon aktarımı – Grup’un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf 

Abalıoğlu Holding ihtiyaç doğduğu takdirde Grup’a finansman sağlamak amacıyla fon yaratmak 

konusunda destek olabilmektedir. 

c) Harcamalarda indirim – Likidite darlığının kaynak kullanılmadan giderilmesi kararı alındığında, 

İcra Kurulu’nda bazı gider kalemlerinin, örneğin yatırım harcamalarının, ileri bir tarihe 

ertelenmesi gibi tedbirler alınabilinir. 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.2 Likidite riski (devamı) 

Grup yönetimi likidite riskini doğuran etkenleri üç grupta incelemektedir: 

a) Tahsilat sorunları – Grup’un kredi risk yönetimi yukarıda açıklanmıştır. 

b) Borç /alacak vadelerinde uyumsuzluk – Grup’un kredi borçlarının vadesi genel olarak, alacak 

vadelerinden daha uzundur. Bunun yanı sıra kısa vadeli kredilerinin ortalama vadesi de uzun 

vadeli alacak kaleminin vadesinden daha uzun gerçekleşmiştir. Grup yönetimi vade yapısının bu 

şekilde devam etmesine özen göstermektedir. 

c) Kur riski – Grup’un borçlarının döviz olup alacaklarının TL olması, TL’nin devalüasyonu 

durumunda borçların toplamını cari aktiflerin toplamının üstüne taşıyabilir. Bu risk de aktif bir 

şekilde yönetilmektedir. Bununla ilgili Kur Riski Yönetimi açıklamasına bakınız. 

Grup’un 31 Aralık tarihleri itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal 

yükümlülüklerinin sözleşmeye göre belirlenmiş vadelerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2013 

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 

 (I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12 

ay arası (II) 

1-5 yıl 

arası (III) 

5 yıldan 

uzun (IV) 

       Türev olmayan  

   finansal yükümlülükler  

     Borçlanmalar 136.424.449 (141.768.636) (55.898.819) (47.259.117) (38.610.700) -- 

Ticari borçlar 21.862.989 (21.862.989) (21.862.989) -- -- -- 

Diğer borçlar 69.888.303 (69.888.303) (2.638.303) (6.275.000) (44.132.800) (16.392.200) 

Çalışanlara sağlanan faydalar 

   kapsamında borçlar(*) 2.272.302 (2.272.302) (2.272.302) -- -- -- 

 
230.448.043 (235.792.230) (82.672.413) (53.534.117) (82.743.500) (16.392.200) 

       Türev  finansal  

   yükümlülükler 
      Yabancı para swap işlemleri 

           Satım 485.917 (92.237.737) (92.237.737) -- -- -- 

     Alım  

 

90.575.450 90.575.450 -- -- -- 

  

(1.662.287) (1.662.287) 

   
       Toplam yükümlülük 230.933.960 (237.004.517) (84.334.700) (53.534.117) (82.743.500) (16.392.200) 

  

 
31 Aralık 2012 

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 

 (I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12 

ay arası (II) 

1-5 yıl 

arası (III) 

5 yıldan 

uzun (IV) 

       Türev olmayan  

   finansal yükümlülükler  

     Borçlanmalar 136.370.210 (144.172.936) (37.940.891) (41.358.526) (60.010.851) (4.862.668) 

Ticari borçlar 16.653.854 (16.665.664) (15.185.267) (1.480.397) -- -- 

Diğer borçlar 2.263.003 (2.263.003) (2.263.003) -- -- -- 

Çalışanlara sağlanan faydalar 

   kapsamında borçlar(*) 3.067.689 (3.067.689) (3.067.689) -- -- -- 

       Toplam yükümlülük 158.354.756 (166.169.292) (58.456.850) (42.838.923) (60.010.851) (4.862.668) 

(*) 
Personele ödenecek ücretler bakiyesini içermektedir. 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.3 Piyasa riski 

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören 

enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup’un gelirinin ya da sahip 

olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine 

maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dâhilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Piyasa riski faiz oranı riski ve döviz kuru riskinden oluşmaktadır ve duyarlılık analizleri ile de 

değerlendirilmektedir. 

Cari yılda Grup’un karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair 

kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. 

29.4 Kur riski 

Grup, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan 

yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. 31 

Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grup’un, bu konsolide finansal tabloların ilgili notlarında belirtildiği 

gibi Avro, ABD Doları ve Sterlin olarak geçerli para biriminden farklı para birimlerinde işlem ve 

bakiyeleri vardır. Şirket, söz konusu riskten türev enstrümanlar kullanarak korunmakta ve döviz 

pozisyonunu sürekli takip etmektedir. 

Aşağıdaki tablo 31 Aralık tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini 

özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları 

yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.4 Kur riski (devamı) 

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU 31 Aralık 2013  31 Aralık 2012 

 

TL karşılığı ABD Doları Avro GBP 

 

TL karşılığı ABD Doları Avro GBP Diğer  

         

 

 1. Ticari alacaklar 887.365 100.534 229.114 -- 

 

921.436 121.436 299.768 -- -- 

2a. Parasal finansal varlıklar(kasa. banka hesapları dahil) 84.518 9.406 21.938 6 

 

107.350 29.866 9.314 11.219 -- 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

3. Diğer 108.462 37.507 9.675 -- 

 

-- -- -- -- -- 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 1.080.345 147.447 260.727 6 

 

1.028.786 151.302 309.082 11.219 -- 

5. Ticari alacaklar -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

6a. Parasal finansal varlıklar -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

7. Diğer -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

8. Duran varlıklar (5+6+7) -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

9. Toplam varlıklar (4+8) 1.080.345 147.447 260.727 6 

 

1.028.786 151.302 309.082 11.219 -- 

10. Ticari borçlar 3.538.127 40.632 1.169.098 5.226 

 

4.253.614 31.237 1.785.062 -- -- 

11. Finansal yükümlülükler 69.983.424 20.227.033 9.130.893 -- 

 

54.033.420 19.146.125 8.463.468 -- -- 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler -- -- -- -- 

 

2.006.560 752.100 283.143 -- -- 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 73.521.551 20.267.665 10.299.991 5.226 

 

60.293.594 19.929.462 10.531.673 -- -- 

14. Ticari borçlar -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

15. Finansal yükümlülükler 35.728.464 2.272.744 10.515.153 -- 

 

59.657.828 13.057.299 15.470.462 -- -- 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 35.728.464 2.272.744 10.515.153 -- 

 

59.657.828 13.057.299 15.470.462 -- -- 

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 109.250.015 22.540.409 20.815.144 5.226 

 

119.951.422 32.986.761 26.002.135 -- -- 

19. Finansal durum tablosu dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük) 

pozisyonu (19a-19b) 90.575.450 15.560.000 19.470.000 -- 

 

-- -- -- -- -- 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı(*) 90.575.450 15.560.000 19.470.000 -- 

 

-- -- -- -- -- 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı  -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) (17.594.220) (6.742.962) (1.084.417) (5.220) 

 

(118.922.636) (32.835.459) (25.693.053) 11.219 -- 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu 

(UFRS 7.b23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (17.594.220) (6.742.962) (1.084.417) (5.220) 

 

(118.922.636) (32.835.459) (25.693.053) 11.219 -- 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 

     gerçeğe uygun değeri -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

23. İhracat 7.639.713 3.026.230 416.462 70.776 

 

7.083.569 2.855.573 740.024 133.391 

 24. İthalat 132.149.559 49.520.777 15.713.639 16.831 

 

103.782.767 38.045.067 19.512.703 43.767 1.610 

(*) Korunma muhasebesine konu olmayan yabancı para türev işlemlerden oluşmaktadır. 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.4 Kur riski (devamı) 

Grup başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla ABD Doları ve Avro kurları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

   

ABD Doları 2,1343 1,7826 

Avro 2,9365 2,3517 

GBP 3,5114 2,8708 

Grup’un yatırım kredilerinin yabancı para olması sebebiyle Grup açık pozisyon taşımaktadır. 

Döviz kredilerinden doğacak kur farklarının ABD Doları / Avro paritesinden etkilenmemesi 

amacıyla her iki para biriminden dengeli bir şekilde borçlanılmıştır. 2013 ve 2012 yıllarında Grup 

kur risklerinin azaltılmasına yönelik olarak kısa ve uzun vadeli TL cinsinden banka kredisi 

kullanmaya ya da gruptan borçlanmaya başlamıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup 

kredilerinin % 23’ü TL, % 35’i ABD Doları, % 42’si ise Avro (31 Aralık 2012: % 17 TL, %42 

ABD Doları, %41 Avro) kredilerden oluşmaktadır. 

Grup yönetimi Grup’un açık pozisyonunun, pozisyonu yaratan kredi vadelerinin uzunlukları göz 

önünde bulundurulduğunda, nakit akışları açısından önemli bir risk yaratmadığını düşünmektedir. 

Kısa dönem içindeki kur dalgalanmaları aylık kur farkı kar/zararı olarak finansal durum tablosuna 

yansımakta ancak bu farkların büyük bölümü toplam banka kredilerinin önemli bir kısmının uzun 

vadeli olması sebebiyle nakde dönüşmemektedir. Yönetim ayrıca uzun vadede TL’nin istikrarlı bir 

bant içinde kalacağını, dolayısı ile açık pozisyonun vadesi uzun olduğunda riskinin de yönetilebilir 

olduğunu düşünmektedir. Kısa vadede doğacak döviz bazlı ödemeler için, piyasaların dalgalı 

olabileceği kanısına varıldığında, dönem dönem opsiyon alım satımları ve forward enstrümanları 

kullanılarak riskler sigorta edilebilmektedir. Ancak, bu ürünlerin uzun vadeli pozisyonları 

sigortalamak için yeterli derecede ekonomik olmadığı düşünülmektedir. 

Grup döviz kredileri dışında, alımı yapılan ithal kağıtlar sebebiyle de kur riskine maruz 

kalmaktadır. İthal kağıt maliyeti kurlara göre değişkenlik gösterirken, satış fiyatları TL olarak 

belirlenmektedir. Grup bu kur riskini yönetmenin en etkin yolunun stok ömrünü özellikle dalgalı 

piyasa dönemlerinde kısa tutmak olduğunu düşünmektedir. 

Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan 

duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin 

raporlanması sırasında kullanılan oran olup söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği 

olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para 

cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur 

değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dışı 

faaliyetler için kullanılan krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki 

kredilerini kapsamaktadır. 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.4 Kur riski (devamı) 

 
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

 
Kar/Zarar Özkaynaklar 

31 Aralık 2013 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

   
  

ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

    

     1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (1.439.150) 1.439.150 -- -- 

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

3- ABD Doları net etki (1+2) (1.439.150) 1.439.150 -- -- 

     Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

    

     4- Avro net varlık/yükümlülüğü (318.439) 318.439 -- -- 

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

6- Avro net etki (4+5) (318.439) 318.439 -- -- 

     Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi 

halinde: 

    
     7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (1.833) 1.833 -- -- 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) (1.833) 1.833 -- -- 

     Toplam (3+6+9) (1.759.422) 1.759.422 -- -- 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.4 Kur riski (devamı) 

 
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

 
Kar/Zarar Özkaynaklar 

31 Aralık 2012 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

     ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

    

     1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (5.853.249) 5.853.249 -- -- 

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

3- ABD Doları net etki (1+2) (5.853.249) 5.853.249 -- -- 

     Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

    

     4- Avro net varlık/yükümlülüğü (6.042.235) 6.042.235 -- -- 

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

6- Avro net etki (4+5) (6.042.235) 6.042.235 -- -- 

     Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi 

halinde: 

    
     7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 3.221 (3.221) -- -- 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) 3.221 (3.221) -- -- 

     Toplam (3+6+9) (11.892.263) 11.892.263 -- -- 
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29. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

29.5 Faiz oranı riski 

Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması Grup’u faiz oranı riskine maruz 

bırakmaktadır. Söz konusu risk, Grup tarafından, faiz oranı takas sözleşmeleri yoluyla sabit ve 

değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, yönetilmektedir. 

Grup’un finansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları Dipnot 4’te finansal borçlar bölümünde 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

31 Aralık tarihleri itibarıyla Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir: 

 2013 2012 

   

Sabit faizli araçlar   

Finansal varlıklar 3.550.779 6.630.397  

Borçlanmalar 54.804.559 49.074.615  

   

Değişken faizli finansal araçlar   

Borçlanmalar 81.619.890 87.295.595 

Diğer borçlar 67.250.000 -- 

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türev enstrümanları ve türevsel olmayan 

enstrümanların maruz kaldığı faiz oranı riskleri baz alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli 

yükümlülüklerin analizinde yılsonundaki bakiyenin tüm yıl boyunca var olduğu varsayımı 

kullanılmıştır. Grup yönetimi faiz oranlarında 50 baz puanlık bir dalgalanma beklemektedir. Söz 

konusu tutar Grup içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır. 

Raporlama tarihinde faiz oranlarında 50 baz puanlık bir düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm 

değişkenlerin sabit tutulması durumunda 31 Aralık 2013 tarihinde Grup’un net karında 416.784 

TL değerinde artış/azalış (31 Aralık 2012 tarihinde net karında 117.458 TL değerinde artış /azalış) 

olacaktır. 
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30. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

Gerçeğe uygun değer, bir finansal varlığın, zorunlu bir satış veya tasfiye hali haricinde, alış satış 

yapmaya istekli iki taraf arasında gerçekleşecek bir satış işleminde ortaya çıkan ve en yakın 

biçimde piyasa fiyatıyla ölçülebilen miktardır. 

Şirket, finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerini, ulaşılabilen piyasa bilgilerini ve uygun 

değerleme metotlarını kullanarak belirlemektedir. Ancak, tahmini gerçek değeri bulabilmek için 

kanaat kullanmak gerektiğinden, gerçek değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek 

değerleri yansıtmayabilir. Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde aşağıdaki 

varsayımlar ve metotlar kullanılmıştır: 

Dönem sonu kuruyla Türk Lirası’na çevrilen yabancı para varlıklar ve yükümlülüklerin gerçeğe 

uygun değerinin kayıtlı değerine yaklaştığı kabul edilmiştir. 

Kasa, bankalar ve parasal diğer varlıkların kayıtlı değerleri kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe 

uygun değer olarak kabul edilmiştir. Ticari alacakların ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için 

ayrılmış olan karşılıkların kayıtlı değerleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir. Finansal 

borçlar vadelerine kısa zaman kalmış ağırlıklı değişken faizli banka kredilerinden oluşmakta olup 

gerçeğe uyun değerinin kayıtlı değerine yakın olduğu kabul edilmiştir. 

  
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 
Dipnot 

Kayıtlı 

değer 

Gerçeğe uygun  

değeri 

Kayıtlı 

değer 

Gerçeğe uygun 

değeri 

      Finansal varlıklar
(*)

 

     Nakit ve nakit benzerleri 3 6.237.809  6.237.809  8.777.098  8.777.098  

Ticari alacaklar 6 115.001.290  115.001.290  95.430.555  95.430.555  

Diğer alacaklar  7 6.278.699  6.278.699  5.867.106  5.867.106  

      Toplam 

 
127.517.798  127.517.798  110.074.759  110.074.759  

      Finansal yükümlülükler 

     Finansal borçlar 4 136.424.449  136.424.449  136.370.210  136.370.210  

Diğer finansal yükümlülükler 5 485.917 485.917 --  --  

Ticari borçlar 6 21.862.989 21.862.989 16.653.854 16.653.854 

Diğer borçlar 7 69.888.303 69.888.303 2.263.003  2.263.003  

Çalışanlara sağlanan faydalar  

   kapsamında borçlar 14 2.272.302 2.272.302 3.067.689 3.067.689 

      Toplam 

 
230.933.960 230.933.960 158.354.756 158.354.756 

(*) Diğer alacaklar, diğer dönen ve duran varlıklar içerisinde gösterilen verilen avanslar, verilen depozito ve teminatlar, peşin ödenen 

vergi ve fonlar, peşin ödenmiş giderler gibi finansal olmayan varlıklar dahil edilmemiştir. 
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30. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı) 

Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri 

verilmiştir. Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar; 

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından 

doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) 

gözlemlenebilir nitelikteki veriler; 

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 

(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

31 Aralık 2013 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

     

Diğer finansal yükümlülükler -- 485.917 --  -- 

     

 -- 485.917 -- -- 

     

     

31 Aralık 2012 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

     

Diğer finansal yükümlülükler -- -- --  -- 

     

 -- -- -- -- 

31. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 

32. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN 

AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

SPK’nın II-23.1 sayılı” Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 

Tebliği” (Tebliğ) 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Tebliğ'in Geçici 1'inci maddesinde “Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte “Kurulca 

karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.” (Dördüncü Bölüm - 

Geçici madde 1) hükmüne istinaden Şirket’in Borsa İstanbul kotundan çıkması için 27 Ocak 2014 

tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Şirket’in yapmış olduğu başvuru 27 Şubat 

2014 tarihinde karara bağlanmış olup 5 Mart - 18 Mart 2014 tarihleri arasında çağrı işlemleri 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 


