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ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ  

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 

31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

ĠliĢikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

1 

Bağımsız Bağımsız 

incelemeden denetimden

geçmemiş geçmiş

Cari Dönem GeçmiĢ Dönem

31 Mart 31 Aralık

Notlar 2011 2010

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 115.287.180 96.517.887

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.428.065 2.379.707

   Ticari Alacaklar 101.131.276 84.649.693

       -ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 16 1.265.185 810.343

       -Diğer Ticari Alacaklar 6 99.866.091 83.839.350

   Diğer Alacaklar 30.740 32.036

   Stoklar 7 8.266.935 7.890.798

   Diğer Dönen Varlıklar 4.430.164 1.565.653

Duran Varlıklar 30.175.786 29.535.317

   Diğer Alacaklar 25.252 25.254

   Finansal Yatırımlar 5 18.879.958 19.003.708

   Maddi Duran Varlıklar 7.773.913 7.869.459

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.853.249 2.008.725

   ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 448.149 433.107

   Diğer Duran Varlıklar 195.265 195.064

TOPLAM VARLIKLAR 145.462.966 126.053.204

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ  

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 

31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

ĠliĢikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 
2 

Bağımsız Bağımsız 

incelemeden denetimden

geçmemiş geçmiş

Cari Dönem GeçmiĢ Dönem

31 Mart 31 Aralık

KAYNAKLAR Notlar 2011 2010

Kısa Vadeli Yükümlülükler 126.917.330 105.577.495

   Ticari Borçlar 107.617.326 91.397.705

       -ĠliĢkili Taraflara Borçlar 16 103.164.537 87.017.485

       -Diğer Ticari Borçlar 6 4.452.789 4.380.220

   Diğer Borçlar 1.204.226 1.065.455

   ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 1.401.122 1.271.995

   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.694.656 11.842.340

Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.879.966 3.514.354

   ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 1.455.862 1.428.577

   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.424.104 2.085.777

ÖZKAYNAKLAR 15.665.670 16.961.355

ÖdenmiĢ Sermaye 9 4.860.000 4.860.000

Sermaye Düzeltmesi Farkları 9 47.440.914 47.440.914

    Değer ArtıĢ Fonları 9 11.046.208 11.163.770

    Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 9 115.994 115.994

    GeçmiĢ Yıllar Zararları 9 (46.619.323) (43.265.036)

    Net Dönem Zararı 9 (1.178.123) (3.354.287)

TOPLAM KAYNAKLAR 145.462.966 126.053.204

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ 

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONRA EREN ARA DÖNEME AĠT 

ÖZET GELĠR TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

ĠliĢikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 
3 

Bağımsız incelemeden Bağımsız incelemeden

geçmemiş geçmemiş

1 Ocak - 31 Mart 1 Ocak - 31 Mart

Notlar 2011 2010

SatıĢ gelirleri  112.103.113  94.725.659

SatıĢların maliyeti (-)  (100.058.913)  (85.212.928)

Brüt kar 12.044.200                9.512.731                  

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 10  (10.102.214)  (7.853.519)

Genel yönetim giderleri (-) 10  (3.004.015)  (3.021.179)

Diğer faaliyet gelirleri 12  305.821  320.132

Diğer faaliyet giderleri (-) 12  (310.982)  (319.194)

Faaliyet zararı (1.067.190)                (1.361.029)                

Finansal gelirler 13  926.872  1.097.270

Finansal giderler (-) 14  (1.046.659)  (969.851)

Vergi öncesi zarar (1.186.977)                (1.233.610)                

Vergi (gideri) / geliri

Dönem vergi gideri  -  -

ErtelenmiĢ vergi (gideri) / geliri  8.854  189.026

Dönem zararı (1.178.123)                (1.044.584)                

SeyreltilmiĢ hisse baĢına kayıp 15 (0,2424)                     (0,2149)                     
 

 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ 

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONRA EREN ARA DÖNEME AĠT 

ÖZET KAPSAMLI GELĠR TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

ĠliĢikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 
4 

 

 

Bağımsız incelemeden Bağımsız incelemeden

geçmemiş geçmemiş

1 Ocak - 31 Mart 1 Ocak - 31 Mart

2011 2010

Net dönem zararı (1.178.123) (1.044.584)

Diğer kapsamlı (gider) / gelir:

Satılmaya hazır finansal varlıkların değer artıĢ fonundaki (123.750) 123.750

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliĢkin vergi giderleri 6.188 (6.188)

Diğer kapsamlı (gider) / gelir: (117.562) 117.562

Toplam kapsamlı gider (1.295.685) (927.022)
 

 

 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ 

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONRA EREN ARA DÖNEME AĠT 

ÖZET ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

ĠliĢikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 
5 

 

 

 

ÖdenmiĢ 

Sermaye

Sermaye 

Düzeltmesi 

Farkları

    Değer 

ArtıĢ 

Fonları

    Kardan 

Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler

GeçmiĢ 

Yıllar 

Zararları

    Net Dönem 

Karı / (Zararı)

Toplam 

Özkaynaklar

1 Ocak 2010 itibariyle bakiyeler 4.860.000 47.440.914 8.636.175 115.994 (42.303.361) (961.675) 17.788.047

Transferler - - - - (961.675) 961.675 -

Toplam kapsamlı gelir / (gider) - - 117.562 - - (1.044.584) (927.022)

31 Mart 2010 itibariyle bakiyeler 4.860.000 47.440.914 8.753.737 115.994 (43.265.036) (1.044.584) 16.861.025

1 Ocak 2011 itibariyle bakiyeler 4.860.000 47.440.914 11.163.770 115.994 (43.265.036) (3.354.287) 16.961.355

Transferler - - - - (3.354.287) 3.354.287 -

Toplam kapsamlı gider - - (117.562) - - (1.178.123) (1.295.685)

31 Mart 2011 itibariyle bakiyeler 4.860.000 47.440.914 11.046.208 115.994 (46.619.323) (1.178.123) 15.665.670

 
 

 

 

 

 

 

 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ  

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 
 

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT 

ÖZET NAKĠT AKIM TABLOSU  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

ĠliĢikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 
6 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Not 2011 2010

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları

Net dönem (zararı) / karı (1.178.123) (1.044.584)

Düzeltmeler:

Vergiler (8.854) (189.026)

Amortisman ve itfa payları 11 767.364 655.858

Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artıĢ 27.285 18.408

KullanılmamıĢ izin karĢılığındaki artıĢ/(azalıĢ) 129.127 294.332

Maddi varlık satıĢ karı/(zararı), net 12 - 51.644

Faiz geliri 13 (6.989) (90.077)

Vadeli satıĢlardan kaynaklanan tahakkuk 

   etmemiĢ finansman geliri
1.520.866 1.590.919

Vadeli alıĢlardan kaynaklanan tahakkuk 

   etmemiĢ finansman gideri
(1.770.951) (1.722.980)

Stok değer düĢüklüğü karĢılığındaki değiĢim 7 39.664 283.399

ġüpheli alacak karĢılığı 6 95.176 472.425

ĠĢletme sermayesindeki değiĢiklerden önceki

  faaliyet karı (385.435) 320.318

Ticari alacaklardaki (artıĢ)/azalıĢ 6 (17.642.695) (33.637.183)

Stoklardaki (artıĢ)/azalıĢ 7 (415.801) (261.814)

SatıĢ amaçlı elde tutulan varlıklardaki azalıĢ - 1.496.559

Diğer alacak ve varlıklardaki (artıĢ)/azalıĢ (2.844.413) 5.317.791

Ticari borçlardaki artıĢ 6 80.439 773.605

Diğer borç ve yükümlülüklerdeki artıĢ/(azalıĢ) 4.329.414 1.981.572

ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artıĢ/(azalıĢ) 16 17.455.203 17.334.617

Esas faaliyet ile ilgili olarak (kullanılan) /sağlanan nakit 576.712 (6.674.535)

Vergi ödemeleri (19.001) (258.780)

Kıdem tazminatı ödemeleri - (180.852)

Esas faaliyetlerde (kullanılan) / sağlanan net nakit 557.711 (7.114.167)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları

Maddi varlık alımları (1.365.965) (856.982)

Maddi olmayan varlık alımları (150.376) (230.400)

Maddi varlık satıĢlarından elde edilen nakit - 111.903

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (1.516.341) (975.479)

C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları

Tahsil edilen faizler 6.989 89.773

Finansman faaliyetlerinden

  sağlanan net nakit 6.989 89.773

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen

  net (azalıĢ)/artıĢ (951.641) (7.999.873)

Dönem baĢındaki nakit ve nakit benzeri mevcudu 4 2.379.707 13.311.404

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 1.428.066 5.311.531
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ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR 
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1-  ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU 
 
Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. (“Ġntema” veya “ġirket”) 1978 yılında kurulmuĢ 
olup, fiili faaliyet konusu EczacıbaĢı Yapı Grubu‟nun ürünlerinin Türkiye çapında pazarlaması ve satıĢının yanı 
sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından baĢlayan 
yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teĢhir, danıĢmanlık, satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetlerini gerçekleĢtirmektedir. 
 
ġirket, Türkiye‟de kayıtlı olup, merkez adresi aĢağıdaki gibidir: 
 
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sk. No: 5 
Levent / Ġstanbul / Türkiye 
 
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 16 Mart 1990 tarihinden beri Ġstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası‟nda (“ĠMKB”) iĢlem görmektedir. 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, ġirket‟in ĠMKB‟ye kayıtlı 
%48,52 oranında hissesi mevcuttur. 
 
31 Mart 2011 tarihi itibariyle ġirket‟te çalıĢan ortalama personel sayısı 301 (31 Aralık 2010: 296)‟dir. 
 
 

2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 
 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar 
 

ġirket ve Türkiye‟de yerleĢik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve yasal finansal tablolarını Türk Ticaret 

Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette 

bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve ilgili ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. 

 

Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin 

Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile 

bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 

2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe 

girmiĢtir ve bu Tebliğ ile birlikte  Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 

Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu tebliğe istinaden, iĢletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından 

kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟na (“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları 

gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen 

standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 

(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 

 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK  tarafından yayımlananlardan farkları TMSK 

tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ye 

göre hazırlanmaktadır. ĠliĢikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 

tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek 

sunulmuĢtur. 
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar (Devamı) 
 

Kullanılan Para Birimi 
 

ġirket‟in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel 

para birimi) ile sunulmustur.  
 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 

Standartları‟na uygun mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe 

Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal tabloların hazırlanması 

ve sunumu uygulamasını sona erdirmiĢtir. 
 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in finansal tabloları önceki dönemle 

karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. Mali tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiĢtiğinde 

karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden 

sınıflandırılır. 
 

Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karĢılaĢtırmalı bilgilerde yapılan 

sınıflandırma değiĢiklikleri aĢağıda açıklanmıĢtır: 
 

- Diğer faaliyet giderleri: Daha önce yayımlanan 31 Mart 2010 tarihi  itibariyle sona eren döneme ait gelir 

tablosunda “Diğer faaliyet giderleri” içerisinde gösterilen 472.425 TL tutarındaki “ġüpheli alacak karĢılık 

gideri” 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren döneme ait özet kapsamlı gelir tablosu ile karĢılaĢtırmalı 

sunulan özet finansal bilgiler içerisinde “Genel yönetim giderleri”nde gösterilmiĢtir. 

- Diğer faaliyet gelirleri: Daha önce yayımlanan 31 Mart 2010 tarihi  itibariyle sona eren döneme ait gelir 

tablosunda “Diğer faaliyet gelirleri” içerisinde gösterilen 215.000 TL tutarındaki “Satıcılardan alınan erken 

ödeme primleri” 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren döneme ait özet kapsamlı gelir tablosu ile 

karĢılaĢtırmalı sunulan özet finansal bilgiler içerisinde “SatıĢların maliyeti” ile netlenerek gösterilmiĢtir. 
 

- Diğer faaliyet gelirleri: Daha önce yayımlanan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle sona eren döneme ait gelir 

tablosunda “Diğer faaliyet gelirleri” hesap grubu içerisinde 265.854 TL tutarındaki gösterilen, üreticilere 

yansıtılan “BaĢarı pimleri” 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren döneme ait özet kapsamlı gelir tablosu ile 

karĢılaĢtırmalı sunulan finansal bilgiler içerisinde “Diğer faaliyet giderleri” ile netlenerek gösterilmiĢtir. 

- Diğer faaliyet gelirleri: Daha önce yayımlanan 31 Mart 2010 tarihi  itibariyle sona eren döneme ait gelir 

tablosunda “Diğer faaliyet gelirleri” içerisinde gösterilen 40.057 TL tutarındaki “kur farkı gelirleri” 31 Mart 

2011 tarihi itibariyle sona eren döneme ait özet kapsamlı gelir tablosu ile karĢılaĢtırmalı sunulan özet finansal 

bilgiler içerisinde “Finansal gelirler”de gösterilmiĢtir. 

- Diğer faaliyet giderleri: Daha önce yayımlanan 31 Mart 2010 tarihi  itibariyle sona eren döneme ait gelir 

tablosunda “Diğer faaliyet giderleri” içerisinde gösterilen 36.371 TL tutarındaki “kur farkı giderleri” 31 Mart 

2011 tarihi itibariyle sona eren döneme ait özet kapsamlı gelir tablosu ile karĢılaĢtırmalı sunulan özet finansal 

bilgiler içerisinde “Finansal giderler”de gösterilmiĢtir. 

 

NetleĢtirme/Mahsup 
 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleĢtirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya 

tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eĢ zamanlı olarak 

gerçekleĢebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
 

 

 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ  

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 
31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT  

ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

9 

 

2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar (Devamı) 

 

Konsolidasyon esasları 
 

ġirket‟in konsolidasyona tabi iĢtiraki bulunmamaktadır. 

 

ĠĢletmenin sürekliliği 
 

ġirket finansal tablolarını iĢletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıĢtır. 
 

Bölümlere göre raporlama 
 

Faaliyet bölümleri raporlaması iĢletmenin faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili merciine yapılan 

raporlamayla uygunluk sağlayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. ġirket‟in faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili 

mercii bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınmasından ve bölümün performansının 

değerlendirilmesinden sorumludur. Yönetim kurulu, ġirket‟in faaliyetlere iliĢkin karar almaya yetkili mercii 

olarak belirlenmiĢtir. 
 

 

2.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
 

AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar Grup tarafından uygulanmıĢ ve bu finansal tablolarda 

raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuĢtur. Bu finansal tablolarda uygulanmıĢ fakat raporlanan 

tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen 

kısımlarında açıklanmıĢtır.  
 

(a) ġirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar 

 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir kısmı 

olarak) 

 

UMS 1‟e yapılan değiĢiklik, ġirket‟in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket 

tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. DeğiĢiklik geçmiĢe yönelik olarak 

uygulanmıĢtır.  

 

(b) ġirket’in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar 

 

Bulunmamaktadır. 

 

(c)        2011 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 

 

UMS 24 (2009) ‘İlişkili Taraf Açıklamaları’ 

 

Kasım 2009‟da UMS 24 “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiĢtir. Standarda yapılan güncelleme, devlet 

iĢletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliĢkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen 

standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.  
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 
2.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 
(c)        2011 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (Devamı) 

 
UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu  

 

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiĢiklikler, 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan 

mali dönemler için geçerlidir. Bu değiĢiklikler finansal tablo hazırlayan bir iĢletmenin fonksiyonel para birimi 

dıĢındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) 

muhasebeleĢtirilme iĢlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak 

muhasebeleĢtirilmekteydi ancak bu değiĢiklikler, belirli Ģartların karĢılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen 

hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak 

muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

 

UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  – Diğer İstisnai Durumlar   

 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olan  UFRS 1 

standardındaki değiĢiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karĢılaĢtırmalı sunumu açısından 

UFRS‟leri ilk kullanan iĢletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.  

 

UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi  

 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali 

dönemler için geçerlidir. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu 

katkıları peĢin ödemeyi tercih eden iĢletmeler bu değiĢikliklerden etkilenecektir. Bu değiĢiklikler uyarınca, isteğe 

bağlı peĢin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleĢtirilir.   

 

UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’ 

 

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir.  

UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç 

eden iĢletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir.  

 

Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler 

 

UMSK, yukarıdaki değiĢikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aĢağıda 

belirtilen ve baĢlıca 6 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıĢtır: UFRS 1 Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Olarak Uygulanması;  UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri; UFRS 7 Finansal 

Araçlar: Açıklamalar;  UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem 

Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları.    1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih 

sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değiĢiklikler haricindeki tüm diğer değiĢiklikler, erken 

uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden 

itibaren geçerlidir. 

 

Söz konusu standartlar, değiĢiklikler ve yorumların ġirket‟in finansal performansı veya finansal durumuna önemli 

bir etkisi olmamıĢtır. 
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 
2.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 
(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 

 

UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  – Diğer İstisnai Durumlar   

 

20 Aralık 2010 tarihinde, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS‟ye 

geçiĢ dönemi öncesinde ortaya çıkan iĢlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez 

UFRS‟ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan Ģirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için 

açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla UFRS 1‟e ilave değiĢiklikler getirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 2011 

tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.  

 

ġirket halihazırda UFRS‟ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değiĢiklikler ġirket için geçerli değildir. 

 

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dıĢı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceme 

çalıĢmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler,  mali tablo kullanıcılarının 

finansal varlıklara iliĢkin devir iĢlemlerini ve devri gerçekleĢtiren iĢletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri 

anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değiĢiklikler uyarınca, oransız  devir iĢlemlerinin raporlama dönemi 

sonunda gerçekleĢtirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 

2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın 

uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’ 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un  finansal araçların 

sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıĢtır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: 

MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‟nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların,  iĢletmenin finansal 

varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleĢmeye dayalı nakit akıĢ özellikleri baz alınarak 

sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiĢ maliyetle değerlenmesini 

gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde 

uygulanması zorunludur. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri 

henüz değerlendirmemiĢtir.   
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 
2.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (Devamı) 

 
UMS 12 “Gelir Vergisi” 

 

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değiĢikliğe uğramıĢtır. UMS 12 uyarınca varlığın defter 

değerinin kullanımı ya da satıĢı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla iliĢkilendirilen 

ertelenmiĢ vergisini hesaplaması gerekmektedir.  Varlığın UMS 40 „Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller‟ 

standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda,  defter değerinin 

geri kazanılması iĢlemi varlığın kullanımı ya da satıĢı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir 

karar olabilir. Standarda yapılan değiĢiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satıĢ yoluyla olacağı 

tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu 

tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda 

finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir  

 

2.3  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve 

yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları 

içermektedir (Not 4). 

 

Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı 

 

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢan ġirket kaynaklı vadeli satıĢlardan kaynaklanan ticari 

alacaklar, vadesine mütenasip devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda 

oluĢan faiz haddi dikkate alınarak ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden 

değerlendirilmiĢtir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz 

olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiĢtir.  
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı (Devamı) 

 

ġirket‟in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 

halinde ticari alacaklar için bir değer düĢüklüğü karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı 

değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil 

edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere beklenen tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın orijinal etkin faiz 

oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum 

dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Not 6). 

 

ĠliĢkili taraflar 

 

Bir Ģirketin diğer Ģirket üzerinde yaptırım gücü varsa ve/veya bir Ģirket diğerinin finansal ve operasyonel 

kararlarını etkileyebiliyorsa, bu iki Ģirket iliĢkili kuruluĢ sayılır. Finansal tablolarda ortaklar, satılmaya hazır 

finansal varlıklar ve ortakların iliĢkili kuruluĢları iliĢkili taraf olarak gösterilmektedir. ĠliĢkili taraf ifadesi aynı 

zamanda ġirket‟in ana sahibini, üst yönetimini, yönetim kurulu üyelerini ve bunların ailelerini de içermektedir 

(Not 16). 

 

Vade farkı finansman gelir/giderleri 

 

Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alıĢ ve satıĢlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çeĢit 

gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve 

vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler (Not 13 – Not 14). 

 

Stoklar 

 

Stokların değerlemesinde elde etme maliyetinin veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı esas alınmıĢtır. 

Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 

katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti „hareketli ağırlıklı ortalama‟ yöntemi ile 

belirlenmektedir. Net gerçekleĢebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından 

tahmini maliyet ile satıĢı gerçekleĢtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının 

indirilmesiyle elde edilir. Net gerçekleĢebilir değer azalıĢları oluĢtukları dönemde satılan mal maliyetine 

yansıtılmaktadır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmıĢtır (Not 7). 

 

Maddi duran varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31 Aralık 2004 tarihindeki 

alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiĢ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen 

kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğünün 

indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi varlıkların faydalı 

ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen 

faydalı ömürleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. 

 Ekonomik ömür 

 

Makine ve cihazlar 4-15 yıl 

DöĢeme ve demirbaĢlar 4-10 yıl 

TaĢıt araçları 4 yıl 

Özel maliyetler 2-12 yıl 
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Maddi duran varlıklar (Devamı) 

 

Maddi duran varlıklar olası bir değer düĢüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi 

duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 

kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek 

net nakit akımları ile net satıĢ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi duran varlıkların elden 

çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kar veya zarar satıĢ hasılatı ile 

varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir. 

 

Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası 

etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.  

 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar edinilmiĢ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarından oluĢmaktadır. Bunlar, 1 

Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade 

edilen düzeltilmiĢ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise 

elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğünün indirilmesi 

sonrasında oluĢan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır ve elde edildikleri tarihten sonraki 15 yılı 

geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler. 

 

SatıĢ amaçlı elde tutulan varlık grubu 

 

Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satıĢ iĢlemi vasıtası ile geri 

kazanılacak olması durumunda ġirket, söz konusu elden çıkarılacak varlık grubunu satıĢ amaçlı olarak 

sınıflandırır. ġirket satıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubunu defter 

değeri ile satıĢ değeri ile satıĢ maliyeti düĢürülmüĢ gerçeğe uygun değerinden düĢük olan ile ölçer. 

 

Finansal yatırımlar 

 

(i) Sınıflandırma 

 

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, kısa vadeli olarak kar amacıyla elde tutulan finansal varlıkları içermektedir. 

Korunma amaçlı olarak sınıflanamayacak türev araçları, alım-satım amaçlı finansal varlıklar içerisinde sınıflanır. 

 

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil 

olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koĢulların sağlanmıĢ olduğu, sabit veya belirlenebilir 

ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve ġirket kaynaklı krediler ve alacaklar dıĢında kalan menkul kıymetlerden 

oluĢmaktadır (Not 5). 

 

Kredi ve alacaklar, türev araçlar haricinde aktif bir piyasada iĢlem görmeyen sabit veya belirlenebilir ödemeleri olan 

finansal varlıkları ifade eder. Kredi ve alacaklar iĢletmenin satma amaçlı elde tuttuğu, satılmaya hazır finansal varlık 

olarak belirlediği, ilk yatırım anında kredi riski haricindeki nedenlerle geri kazanılabilir tutarın yatırım tutarından 

önemli ölçüde düĢük olduğu finansal varlıkları kapsamaz. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, ġirket kaynaklı krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve 

alım-satım amaçlı finansal varlıklar dıĢında kalan finansal varlıklardan oluĢmaktadır. 
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Finansal yatırımlar (Devamı) 

 

(ii) Ölçme 

 

Finansal araçlar, ilk kaydediliĢlerinde iĢlem maliyetleri dahil olmak üzere gerçeğe uygun değeri üzerinden 

değerlenir. Ġlk kaydın ardından, belirli bir piyasa değeri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen finansal araçlar, iĢlem 

maliyetleri dahil edilmek ve değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmak suretiyle maliyet değerleriyle kaydedilir. Bunlar 

dıĢında tüm alım satım amaçlı finansal varlıklar ve tüm satılmaya hazır varlıklar makul değerleriyle ölçülür. 

 

Ticari olmayan bütün finansal alacaklar, krediler, alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, değer düĢüklüğü 

karĢılığı ayrıldıktan sonra iskonto edilmiĢ maliyet değerinden değerlenir. Ġskonto edilmiĢ maliyet, efektif faiz oranı 

metoduyla hesaplanır. Primler ve iskontolar ilk iĢlem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine 

dahil edilir ve etkin faiz oranıyla iskonto edilir. 

 

(iii) Muhasebeleştirme 

 

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar, bu varlıkların satın alma taahhüdünün 

gerçekleĢtiği tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu alım-satım amaçlı finansal varlıkların makul değerlerindeki 

değiĢimler gelir tablosunda; satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değiĢimler ise, kalıcı bir değer 

düĢüklüğü söz konusu değil ise, özkaynaklar içerisinde muhasebeleĢtirilir. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve 

iĢletme kaynaklı krediler, ġirket‟e transfer oldukları gün muhasebeleĢtirilirler; müteakip dönemlerde iskonto edilmiĢ 

maliyet bedellerindeki değiĢim anapara ödemeleri düĢüldükten sonra gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. 

 

(iv) Makul değer ölçme prensipleri 

 

Finansal araçların makul değeri, bilanço tarihindeki iĢlem maliyetleri düĢülmemiĢ piyasa değerleri baz alınarak 

bulunur. Eğer belirli bir piyasa değeri yoksa, makul değer fiyatlandırma modelleri veya indirgenmiĢ nakit akım 

teknikleri kullanılarak bulunur. Ancak, tahmini makul değeri bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden, makul 

değer ölçümleri mevcut piyasa koĢullarında oluĢabilecek değerleri yansıtmayabilir. 

 

(v) Makul değerdeki değişimler  

 

Alım-satım amaçlı varlıkların makul değerlerindeki değiĢimlere bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve giderler, gelir 

tablosunda gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değiĢimlere bağlı olarak 

ortaya çıkan farklar, kalıcı bir değer düĢüklüğünün oluĢtuğu haller haricinde, özkaynak kalemlerinden “finansal 

varlık değer artıĢ fonları” hesabında gösterilmektedir.  

 

(vi) Muhasebe kayıtlarından çıkarma 

 

Finansal varlıklar, ġirket bu varlıklar üzerindeki sözleĢmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe 

kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, varlıkların süresinin dolduğu veya ilgili haklardan feragat 

edildiği zaman gerçekleĢir. Alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır varlıklar, ġirket‟in bu varlıkları satma taahhüdünde 

bulunduğu tarihte muhasebe kayıtlarından çıkartılır ve bununla ilgili alacaklar da aynı tarihte muhasebeleĢtirilir. 

ġirket tarafından verilmiĢ krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, karĢı tarafa transfer 

oldukları gün kayıtlardan çıkarılır. 
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2 -  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari 

yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi 

oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiĢ yıllardaki vergi 

yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. 

 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile 

vergi değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi 

mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını 

etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenen vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren 

vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleĢeceği veya yükümlülüğünün ifa 

edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. 

 

Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde 

ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ oranlarında finansal tablolara 

yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken 

ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya 

tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel 

olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 

 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup 

edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması Ģartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve 

ertelenen vergi yükümlülükleri, karĢılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

 

Gelirlerin kaydedilmesi 

 

ġirket‟in toptan ve perakende bölümleri faaliyetlerinde satıĢları ürün satıĢları ve mutfak faaliyetlerinde satıĢları 

hizmet satıĢlarıdır. Gelir, mal ve hizmet satıĢlarının faturalanmıĢ değerlerini içerir. SatıĢlar, ürünün teslimi veya 

hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmıĢ olması, gelir tutarının güvenilir Ģekilde 

belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik faydaların ġirket‟e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya 

alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Mal satıĢlarında önemli riskler ve 

faydalar mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir. Hizmet satıĢlarında gelir, 

tamamlanma yüzdesi prensibine göre kaydedilir. Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleĢir, geçerli faiz 

oranı ve vadesine kalan süre içinde etkili olacak faiz oranını dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir. Net 

satıĢlar, teslim edilmiĢ malların fatura edilmiĢ bedelinin, satıĢ iadelerinden arındırılmıĢ halidir. SatıĢların içerisinde 

önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel gelecekte oluĢacak tahsilatların, finansman 

maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri 

arasındaki fark tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir. 

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler 

 

Yabancı para cinsinden olan iĢlemler, iĢlem tarihlerinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alıĢ 

kurları üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda 

geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin 

çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 
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2.3  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatları 

 
 Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iĢten 

çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı  
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride 
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve finansal tablolara 
yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

 

KarĢılıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve Ģarta bağlı varlıklar 

 

ġirket‟in geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğünün bulunduğu, bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların dıĢa çıkmasının muhtemel olduğu ve 

sözkonusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, karĢılık tutarı finansal 

tablolara alınmaktadır (Not 8). 

 

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karĢılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. KarĢılıkların bugünkü değerlerine 

indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluĢan faiz oranı ile sözkonusu 

yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın vergi öncesi oran olması Ģarttır. Ġskonto oranı, 

gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez. 

 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti ġirket‟in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir 

veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler 

ve varlıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil 

edilmemektedir. 

 

Hisse baĢına kazanç 

 

Hisse baĢına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile 

tespit edilir.  

 

ġirketler mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 

sermayelerini arttırabilir. Hisse baĢına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak 

sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz 

olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

 

Hisse baĢına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmıĢ adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi 

ile hesaplanır (Not 15). 
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2.3  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Nakit akımının raporlanması 

 

Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, ġirket‟in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını 

gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli 

nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları 

içermektedir. 

 

3 -  BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
31 Mart 2011 tarihi itibariyle, ġirket toptan satıĢlar ve perakende mağaza zinciri iĢletmesi olmak üzere iki ana 
faaliyet alanında çalıĢmaktadır: 
 
Diğer grup faaliyetleri ağırlıklı olarak mutfak malzemeleri üretimi, tasarım ve montaj hizmetlerinden ve diğer 
ithal edilen ürünlerin mağazalar aracılığıyla satıĢından oluĢmaktadır. Diğer içerisinde sınıflandırılan bu 
faaliyetler, ayrı olarak raporlanabilir bölümler değildir.  

 

31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren ara döneme ait bölümlere göre amortisman ve itfa payları ve yatırım 

harcamaları aĢağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak - 31 Mart 2011

Toptan Perakende Diğer Toplam

Yatırım harcamaları 618.265 898.076 - 1.516.341

Amortisman ve itfa payları 501.918 248.310 17.135 767.363

1 Ocak - 31 Mart 2010

Toptan Perakende Diğer Toplam

Yatırım harcamaları 510.817 382.794 193.771 1.087.382

Amortisman ve itfa payları 355.237 217.077 83.544 655.858

Faaliyet alanı

Faaliyet alanı
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3 -    BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 
 
1 Ocak – 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait bölüm sonuçları aĢağıdaki gibidir: 
 

Toptan Perakende Diğer Toplam

SatıĢ gelirleri 95.458.595 16.033.438 611.080 112.103.113

SatıĢların maliyeti (88.464.101) (11.263.254) (331.558) (100.058.913)

Brüt kar 6.994.494 4.770.184 279.522 12.044.200

Faaliyet giderleri (7.180.727) (5.457.422) (468.080) (13.106.229)

Diğer faaliyet gelirleri 288.752 16.709 360 305.821

Diğer faaliyet giderleri (296.254) (14.438) (290) (310.982)

Faaliyet zararı (193.735) (684.967) (188.488) (1.067.190)

Finansal gelirler 789.090 121.975 15.807 926.872

Finansal giderler (816.951) (192.566) (37.142) (1.046.659)

Vergi öncesi zarar (221.596) (755.558) (209.823) (1.186.977)

Vergi gideri 8.854

Net dönem zararı (1.178.123)

Faaliyet alanı

 
 
 

1 Ocak – 31 Mart 2010 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait bölüm sonuçları aĢağıdaki gibidir: 

 

Toptan Perakende Diğer Toplam

SatıĢ gelirleri 81.930.985 10.916.761 1.877.913 94.725.659

SatıĢların maliyeti (76.190.066) (7.428.708) (1.594.154) (85.212.928)

Brüt kar 5.740.919 3.488.053 283.759 9.512.731

Faaliyet giderleri (5.632.972) (4.763.567) (5.734) (10.874.698)

Diğer faaliyet gelirleri 153.091 131.775 75.323 360.189

Diğer faaliyet giderleri (162.192) (162.236) (31.137) (355.565)

Faaliyet karı / (zararı) 98.846 (1.305.975) 322.211 (1.357.343)

Finansal gelirler 992.691 59.774 4.748 1.057.213

Finansal giderler (822.751) (110.239) (490) (933.480)

Vergi öncesi kar / (zarar) 268.786 (1.356.440) 326.469 (1.233.610)

Vergi geliri 189.026

Net dönem zararı (1.044.584)

Faaliyet alanı
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4 -  NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 31 Aralık

2011 2010

Kasa 55.724 34.827

Vadesiz mevduat 1.372.341 2.344.880

1.428.065 2.379.707

 
31 Mart 2011 tarihi itibariyle ġirket‟in  “Doğrudan  Tahsilat Sistemi” nedeniyle bankalarda en çok 2 gün süreyle 

bloke edilen mevduatlarının toplam tutarı 904.016 TL (31 Aralık 2010: 1.331.951 TL)‟dir. 

 

5 -  FĠNANSAL YATIRIMLAR 

Ortaklık Ortaklık

Ticaret ünvanı Payı (%) Tutar Payı (%) Tutar

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. 5,48        18.871.875 5,48        18.995.625

EczacıbaĢı Sigorta Acenteliği A.ġ. (*) 0,25        8.083 0,25        8.083

18.879.958 19.003.708

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

 
(*) 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal yatırımlar grubuna dahil olan EczacıbaĢı Sigorta Acenteliği A.ġ.‟nin 

aktif bir piyasada fiyat kotasyonu bulunmadığından, 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde enflasyona 

göre düzeltilmiĢ maliyet bedeli üzerinden gösterilmektedir. 
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6 -  TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

ġirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle ticari alacakları aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 31 Aralık

Kısa vadeli ticari alacaklar 2011 2010

Ticari alacaklar 77.423.966 58.136.566

Alacak senetleri 29.451.735 31.749.736

Ertelenen finansman gelirleri (-) (1.520.778) (651.077)

ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) (5.488.832) (5.395.875)

99.866.091 83.839.350

 
ġirket‟in ticari alacaklarının ortalama vadesi 3 aydır (31 Aralık 2010: 3 ay) ve yıllık %8,64 (31 Aralık 2010: yıllık 

%7,60) etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢtir. 

 

ġirket, 31 Mart 2011 tarihi itibariyle bayilerine aylık %2,0 gecikme faizi uygulamaktadır (31 Aralık 2010: %2,0). 

 

ġüpheli alacak karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

ġüpheli ticari alacak karĢılığı hareketleri 2011 2010

AçılıĢ bakiyesi  (5.395.875)  (4.362.265)

Dönem gideri (Not 10)  (95.176)  (472.425)

Tahsilatlar (Not 12)  2.219  -

KapanıĢ bakiyesi  (5.488.832)  (4.834.690)
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6 -  TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

 

ġirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle ticari borçları aĢağıdaki gibidir: 

31 Mart 31 Aralık

Kısa vadeli ticari borçlar 2011 2010

Ticari borçlar 4.460.659 4.385.906

Ertelenen finansman giderleri (-) (7.870) (5.686)

Takas ve saklama merkezine borçlar (kısa vadeli)  -

4.452.789 4.380.220

 
ġirket‟in ticari borçlarının ortalama vadesi 4 aydan kısadır (31 Aralık 2010: 4 ay) ve yıllık %8,01 (31 Aralık 2010: 

yıllık %7,40) etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢtir.  

 

7-  STOKLAR 

 

 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle ġirket stoklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 31 Aralık

2011 2010

Ticari mallar 8.822.689 8.292.159

Diğer stoklar 83.450 198.179

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (-) (639.204) (599.540)

8.266.935 7.890.798

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı hareketleri 2011 2010

AçılıĢ bakiyesi (599.540) (380.052)

Dönem gideri (39.664) (283.399)

KapanıĢ bakiyesi (639.204) (663.451)
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8 -  KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

KoĢullu varlık ve yükümlülükler aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 31 Aralık

2011 2010

Alınan teminatlar  15.170.649  17.031.546

Ġpotekler  30.386.480  28.589.980

 45.557.129  45.621.526

 
ġirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle teminat/rehin/ipotek pozisyonu aĢağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 31 Aralık

ġirket tarafından verilen TRĠ’ler (Teminat-Rehin-Ġpotekler) 2011 2010

A.Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı 904.319 1.463.647

B.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer

   3. kiĢilerin borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu

   TRĠ‟lerin toplam tutarı - -

C.Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı - -

 i)Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı - -

 ii)B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri

   lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı - -

 iii)C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine

    vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı - -

904.319 1.463.647

 
Operasyonel kiralama yükümlülükleri 
 

ġirket 31 Mart 2011 tarihi itibariyle çalıĢanlarına tahsis ettiği 109 adet aracı operasyonel kiralama yöntemi ile 

kiralamaktadır (31 Aralık 2010: 109 adet). ġirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 itibariyle operasyonel kiralama 

sözleĢmelerinden kaynaklanan gelecek dönemlere iliĢkin kira yükümlülükleri aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 31 Aralık

Ġptal edilemeyen operasyonel finansal kiralama taahhütleri 2011 2010

1 yıl içinde ödenebilir 1.087.178 1.105.878

1-2 yıl içinde ödenebilir 599.467 670.343

2-5 yıl içinde ödenebilir 532.275 619.881

2.218.920 2.396.102
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9 -  ÖZKAYNAKLAR 

 

ġirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle 

aĢağıdaki gibidir: 

Adı

Pay 

Oranı (%) Tutar 

Pay 

Oranı (%) Tutar 

EczacıbaĢı Holding A.ġ. 27,43% 1.333.121 27,43% 1.333.121

EczacıbaĢı Yatırım Holding Ort. A.ġ. (*) 20,86% 1.013.958 20,86% 1.013.958

EĠP EczacıbaĢı Ġlaç Pazarlama A.ġ. 0,97% 46.980 0,97% 46.980

Ekom EczacıbaĢı DıĢ Ticaret A.ġ. 0,97% 46.980 0,97% 46.980

EczacıbaĢı BiliĢim San. Ve Tic. A.ġ. 0,65% 31.320 0,65% 31.320

GiriĢim Paz. Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. 0,60% 29.363 0,60% 29.363

Halka Açık Kısım 48,52% 2.358.278 48,52% 2.358.278

Toplam 100,00% 4.860.000 100,00% 4.860.000

Enflasyon düzeltmesi 47.440.914 47.440.914

DüzeltilmiĢ sermaye 52.300.914 52.300.914

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

 
(*) EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ., 31 Mart 2011 tarihi itibariyle ġirket paylarıyla ilgili olarak 5,15-6,85 

TL fiyat aralığından 526.972 adet alıĢ iĢlemi gerçekleĢtirmiĢtir. ĠĢlem sonucu EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı 

A.ġ.‟nin ġirket‟deki iĢtirak payı % 41,93 olmuĢtur. 

  

31 Mart 2011 tarihi itibariyle beheri 1 TL olan 4.860.000 adet hisse (31 Aralık 2010: Beheri 1 TL olan 4.860.000 

adet hisse) bulunmaktadır. Farklı hisse grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.  

 

31 Mart 31 Aralık

Değer artıĢ fonları 2011 2010

Finansal varlıklar değer artıĢ fonu 11.046.208 11.163.770

11.046.208 11.163.770

 
Finansal Varlık Değer ArtıĢ Fonu: 

 
Finansal Varlık Değer ArtıĢ Fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi 

sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda, değer 

artıĢ fonunun satılan finansal varlıkla iliĢkili parçası doğrudan kar/zararda muhasebeleĢtirilir. Yeniden değerlenen 

bir finansal aracın değer düĢüklüğüne uğraması durumunda ise değer artıĢ fonunun değer düĢüklüğüne uğrayan 

finansal varlıkla iliĢkili kısmı kar/zararda muhasebeleĢtirilir. 
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9  -   ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

Kanuni defterlerdeki birikmiĢ karlar, aĢağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. 

 

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

Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin %20‟sine ulaĢılıncaya kadar, 

kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın 

%10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece 

zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. 

 

Bu tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde 

sınıflandırılması gerekmektedir. ġirket‟in 31 Mart 2011 tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeklerinin tutarı 

115.994 TL‟dir (31 Aralık 2010: 115.994 TL). 

31 Mart 31 Aralık

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 2011 2010

Yasal yedekler 115.994 115.994

115.994 115.994

    
31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle (kanuni finansal tablolara göre) önceki dönem karları aĢağıdaki 

gibidir: 

31 Mart 31 Aralık

GeçmiĢ yıllar karları / (zararları) 2011 2010

Olağanüstü yedekler 1.485.088 1.485.088

GeçmiĢ yıllar zararları (48.104.411) (44.750.124)

(46.619.323) (43.265.036)

 
Halka açık Ģirketler, temettü dağıtımlarını SPK‟nın öngördüğü Ģekilde aĢağıdaki gibi yaparlar: 

 

SPK‟nın geçmiĢ dönemlerdeki gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denkleĢtirme 

iĢleminde ortaya çıkan ve “geçmiĢ yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK‟nın kar dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri 

çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiĢ finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim 

kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, “geçmiĢ yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa 

dönem karı ve dağıtılmamıĢ geçmiĢ yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal 

yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye 

yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 

 

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo 

düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, 

Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekteydi. Bu hesap 

kalemlerinin düzeltilmiĢ değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları” 

hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine iliĢkin “özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları” sadece 

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

artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 
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9 -    ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına 

göre “ÖdenmiĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”‟nin yasal 

kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında 

değerlemelerde çıkan farklılıklar (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi): 

 

- “ÖdenmiĢ Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ Sermaye” 

kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle; 

 

- “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”‟nden kaynaklanmakta ve henüz 

kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararıyla”, 

 

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

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

 

10 - PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ ĠLE GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 2011 2010

Personel giderleri 4.636.580 3.519.375

Kira giderleri  1.979.142 1.496.552

Reklam, tanıtım giderleri 740.461 465.842

DanıĢmanlık giderleri 191.655 1.738

Nakliye giderleri 537.389 289.876

Depolama gideri 296.124 285.293

Amortisman giderleri 355.377 291.001

Teknik hizmet giderleri 3.524 171.160

Yol, ulaĢım, seyahat giderleri 258.007 261.785

Yakıt, enerji, su giderleri 208.561 167.455

Ofis kırtasiye gideri 60.339 129.439

HaberleĢme giderleri 130.202 85.761

Fason üretim gideri 349.965 71.155

Diğer 354.888 617.087

10.102.214 7.853.519
 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Genel yönetim giderleri (-) 2011 2010

Personel giderleri 915.964 836.625

DanıĢmanlık giderleri 985.899 816.641

Amortisman giderleri 411.987 364.857

ġüpheli alacak gideri karĢılığı (Not 6) 95.176 472.425

KullanılmamıĢ izin karĢılığı 129.127 294.332

Kıdem tazminatiı karĢılığı 27.285 18.408

Kira giderleri  143.246 71.065

Ofis kırtasiye gideri 28.907 78.228

Diğer 266.424 68.598

3.004.015 3.021.179
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11 -  NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

2011 2010

Personel giderleri 5.552.544 4.356.000

Kira giderleri   2.122.388 1.567.617

DanıĢmanlık giderleri 1.177.554 818.379

Reklam, tanıtım giderleri 740.461 465.842

Amortisman giderleri 767.364 655.858

Nakliye giderleri 537.389 289.876

Depolama gideri 296.124 285.293

ġüpheli alacak gideri karĢılığı (Not 6) 95.176 472.425

Teknik hizmet giderleri  3.524 171.160

Yol, ulaĢım, seyahat giderleri 258.007 261.785

Yakıt, enerji, su giderleri 208.561 167.455

Ofis kırtasiye gideri  89.246 207.667

HaberleĢme giderleri 130.202 85.761

Fason üretim gideri 349.965 71.155

KullanılmamıĢ izin karĢılığı 129.127 294.332

Kıdem tazminatı karĢılığı 27.285 18.408

Diğer 621.312 685.685

13.106.229 10.874.698

 

12 -  DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ/(GĠDERLERĠ) 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Diğer faaliyet gelirleri 2011 2010

Sabit kıymet satıĢ geliri - 30.303

ĠĢtiraklerden temettü geliri - 4.705

ġüpheli alacak tahsilatları (Not 6) 2.219 -

Kira gelirleri 239.970 177.220

Diğer faaliyet gelirleri 61.413 107.904

305.821 320.132

 
 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Diğer faaliyet giderleri 2011 2010

Maddi duran varlık satıĢ zararı - (81.947)

Önceki dönem zararları (152.484) -

Tazminat gideri - (101.565)

Diğer faaliyet giderleri (158.498) (135.682)

(310.982) (319.194)
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13 -  FĠNANSAL GELĠRLER 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

2011 2010

Faiz geliri 6.989 90.077

Kur farkı gelirleri 123.669 40.057

Kredili satıĢlardan doğan vade farkı geliri 796.214 967.136

926.872 1.097.270
 

14 -  FĠNANSAL GĠDERLER 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

2011 2010

Kur farkı gideri (120.888) (36.371)

Kredili alımlardan doğan vade farkı gideri (891.680) (859.183)

Diğer finansal giderler (34.091) (74.297)

(1.046.659) (969.851)

 
15 -  HĠSSE BAġINA (KAYIP) / KAZANÇ 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

Hisse baĢına kar 2011 2010

 Net dönem zararı (1.178.123) (1.044.584)

 Nominal değeri 1 TL olan ağırlıklı

  ortalama hisse sayısı 4.860.000 4.860.000

Nominal değeri 1 TL olan 

    hisse baĢına kayıp (0,2424)                (0,2149)                 
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16 -  ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

31 Mart 31 Aralık

Ortaklardan Alacaklar 2011 2010

EczacıbaĢı GiriĢim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. 

("EczacıbaĢı GiriĢim") 127 5.041

Ekom EczacıbaĢı DıĢ Ticaret A.ġ. ("Ekom EczacıbaĢı") 605.840 413.205

605.967 418.246

Grup Firmalarından Alacaklar

Burgbad AG 167.682 53.140

Vitra Bulgaria OOD ("Vitra Bulgaria") 246.542 170.168

Esan EczacıbaĢı End. Ham. San. Tic. A.ġ. ("Esan EczacıbaĢı") 87.331 28.538

Engers Keramik GMBH & CO KG ("Engers Keramik") 21.106 22.750

Diğer 136.645 164.027

659.306 438.623

ĠliĢkili taraflardan toplam alacaklar 1.265.273 856.869

Eksi: Vadeli satıĢlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiĢ finansman 

geliri (88) (46.526)

ĠliĢkili taraflardan alacaklar (net) 1.265.185 810.343
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16 -  ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

 

31 Mart 31 Aralık

Ortaklara Borçlar 2011 2010

EczacıbaĢı BiliĢim San. Ve Tic. A.ġ. ("EczacıbaĢı BiliĢim") 423.491 392.701

EczacıbaĢı Holding A.ġ. 472.725 637.748

Ekom EczacıbaĢı 2.360 4.855

898.576 1.035.304

Bağlı Menkul Kıymetlere Borçlar

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri 62.225.115 48.115.842

EczacıbaĢı Sigorta Acentalığı A.ġ. ("EczacıbaĢı Sigorta") 459.729 5.889

62.684.844 48.121.731

Grup Firmalarına Borçlar

Vitra Karo 33.443.096 30.388.724

EczacıbaĢı Koramic 7.276.225 6.916.632

Vitra Bad GMBH ("Vitra Bad") 247.028 198.447

Burgkama GMBH 8.402 605.485

V&B Fliesen GmbH 339.262 464.010

Diğer 30.185 44.782

41.344.198 38.618.080

ĠliĢkili taraflara toplam borçlar 104.927.618 87.775.115

Eksi: Vadeli alıĢlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiĢ finansman 

gideri (1.763.081) (757.630)

ĠliĢkili taraflara borçlar (net) 103.164.537 87.017.485
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16 -  ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 
 
ĠliĢkili taraflara yapılan satıĢlar:  
 

1 Ocak - 31 Mart 2011

Malzeme

Sabit 

Kıymet

Komisyon 

Faturaları

Masraf 

Faturaları (*) Toplam

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri 3.593 - 4.346.562 6.165.239 10.515.395

Vitra Karo 2.653 - 2.342.387 3.537.100 5.882.140

EczacıbaĢı Koramic - - 336.161 164.274 500.435

Ekom EczacıbaĢı 171.372 - - 48.365 219.737

Diğer 9.897 - 91 507.264 517.252

187.515 - 7.025.201 10.422.242 17.634.959

 
 

1 Ocak - 31 Mart 2010

Malzeme

Sabit 

Kıymet

Komisyon 

Faturaları

Masraf 

Faturaları (*) Toplam

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri 1.353.931 299.453 3.533.245 3.808.326 8.994.955

Vitra Karo 4.277 17.853 1.930.289 2.464.041 4.416.460

EczacıbaĢı Koramic - 314 243.216 297.777 541.307

Ekom EczacıbaĢı 34.313 - 3.152 15.181 52.646

Diğer 17.241 - - 832.289 849.530

1.409.762 317.620 5.709.902 7.417.614 14.854.898

 
 

(*) Üretici firma adına yapılan masraflardan oluĢmakta olup, söz konusu masraflar diğer gelirler ve diğer giderler 

hesapları içerisinde karĢılıklı olarak netleĢtirilmiĢtir 
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16 -  ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

 

ĠliĢkili taraflardan malzeme, hizmet ve sabit kıymet alımları: 

 

1 Ocak - 31 Mart 2011 Envanter Hizmet

Sabit 

Kıymet Diğer Toplam

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri 61.359.141 40.431 - - 61.399.572

Vitra Karo 32.759.890 8.091 - - 32.767.981

EczacıbaĢı Koramic 5.122.765 - - - 5.122.765

EczacıbaĢı Holding - 735.071 - - 735.071

EczacıbaĢı BiliĢim 

    Sanayi ve Tic. A.ġ. - 198.845 256.807 - 455.651

Diğer - 120.316 - - 120.316

99.241.796 1.102.754 256.807 - 100.601.356

 

1 Ocak - 31 Mart 2010 Envanter Hizmet

Sabit 

Kıymet Diğer Toplam

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri 49.210.677 - - - 49.210.677

Vitra Karo 30.724.299 - 13.215 - 30.737.514

EczacıbaĢı Koramic 3.910.048 - - - 3.910.048

EczacıbaĢı BiliĢim 

    Sanayi ve Tic. A.ġ. - 548.984 801.828 - 1.350.812

EczacıbaĢı Holding - 517.968 1.166 - 519.134

Diğer - 762.467 - 9.328 771.795

83.845.024 1.829.419 816.209 9.328 86.499.980

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ  

YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 

 
31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT  

ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

33 

16 -  ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

 

Yönetim kuruluna ve üst düzey yönetime sağlanan faydalar:  

 

ġirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve müdürler 

olarak belirlemiĢtir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaĢ ve primleri içermektedir. 

Üst düzey yöneticilere sağlanan uzun vadeli faydalar kıdem tazminatı tutarını ve yıllık izin yükümlülüğünü 

içermektedir.  

31 Mart 31 Mart

2011 2010

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan

  kısa vadeli faydalar 1.631.041 2.104.005

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan

  uzun vadeli faydalar 437.909 525.253

2.068.950 2.629.258

 
17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

AĢağıdaki tablo 31 Mart 2011 tarihi itibariyle ġirket‟in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. ġirket 

tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre 

aĢağıdaki gibidir: 

TL 

KarĢılığı

ABD 

Doları Avro GBP

Ticari Alacak 283.406 66.451 75.237 6.594

Parasal Finansal Varlıklar 78.106 12.777 21.089 4.956

TOPLAM VARLIKLAR 361.512 79.228 96.326 11.550

Ticari Borçlar (1.177.294) (56.043) (499.754) (104)

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (1.177.294) (56.043) (499.754) (104)

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu (815.782) 23.185 (403.428) 11.446

31 Mart 2011

 
AĢağıdaki tablo 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ġirket‟in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. ġirket 

tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre 

aĢağıdaki gibidir: 

TL 

KarĢılığı

ABD 

Doları Avro GBP

Ticari Alacak 915.925 22.736 420.583 7.937

Parasal Finansal Varlıklar 155.502 25.666 17.669 33.332

TOPLAM VARLIKLAR 1.071.427 48.402 438.252 41.269

Ticari Borçlar (2.133.502) (127.748) (944.807) -

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (2.133.502) (127.748) (944.807) -

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu (1.062.075) (79.346) (506.555) 41.269

31 Aralık 2010
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

Döviz kuru riski 

 

ġirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası‟na çevrilmesinden dolayı kur 

değiĢikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun 

analiz edilmesi ile takip edilmektedir. 

 

ġirket, ağırlıklı olarak Avro ve kısmen de ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

 

31 Mart 2011

Yabancı paranın

değer kazanması

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) 3.590 (3.590)

ABD Doları riskten korunan kısım - -

ABD Doları net etki-gelir/(gider) 3.590 (3.590)

Avro’nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde

Avro net varlık/(yükümlülüğü) (88.012) 88.012

Avro riskten korunan kısım - -

Avro net etki-gelir/(gider) (88.012) 88.012

Diğer döviz kurlarının TL karĢısında 

   %10 değiĢmesi halinde

Diğer döviz net varlık/(yükümlülüğü) 2.844 (2.844)

Diğer döviz kuru riskten korunan kısım - -

Diğer döviz varlıkları net etki-gelir/(gider) 2.844 (2.844)

Kar/(Zarar)

 
 

31 Aralık 2010

Yabancı paranın

değer kazanması

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) (12.267) 12.267

ABD Doları riskten korunan kısım - -

ABD Doları net etki-gelir/(gider) (12.267) 12.267

Avro’nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde

Avro net varlık/(yükümlülüğü) (103.798) 103.798

Avro riskten korunan kısım - -

Avro net etki-gelir/(gider) (103.798) 103.798

Diğer döviz kurlarının TL karĢısında 

   %10 değiĢmesi halinde

Diğer döviz net varlık/(yükümlülüğü) 9.858 (9.858)

Diğer döviz kuru riskten korunan kısım - -

Diğer döviz varlıkları net etki-gelir/(gider) 9.858 (9.858)

Kar/(Zarar)
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait toplam ihracat ve ithalat tutarlarının TL 
karĢılıklarını gösteren tablo aĢağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 31 Mart

2011 2010

Toplam ihracat tutarı 171.372 34.313

Toplam ithalat tutarı 1.410.735 531.681

1.582.107 565.994
 

Kredi riski 
 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karĢı tarafın anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taĢımaktadır. Ticari alacakların önemli bir kısmı bayilerden ve iliĢkili Ģirketlerdendir. ġirket, bayileri üzerinde 
etkili bir kontrol sistemi kurmuĢ olup bu iĢlemlerden doğan kredi riski yönetimce yakın olarak takip edilmektedir. 
Her bir borçlu için bu riskler sınırlandırılmıĢ ve kredi limitleri tayin edilmiĢtir. Mal satıĢı nedeniyle oluĢan bir 
kısım bayi alacaklarında uygulanan Doğrudan Borçlandırma Sistemi (“DBS”) sayesinde, ġirket bayilerin 
anlaĢmalı bankalardaki kredi limitleri tutarı kadar alacağını risksiz olarak teminat altına almıĢ ve alacak 
vadelerinde bankalardan tahsil etmektedir. Bayi alacaklarında uygulanan DBS kredi riskinin azaltılmasında etkili 
bir yöntemdir. Bayilerden yeterli teminat alınması kredi riskinin yönetiminde kullanılan diğer bir yöntemdir. 
ġirket, iliĢkili olmayan Ģirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat 
altına alınması prensibi ile hareket etmektedir.  Bu kapsamda “DBS” sistemi dıĢında kullanılan diğer yöntemler 
Ģunlardır: 
 

 Banka teminatları (teminat mektubu, akreditif vb), 

 Gayrimenkul ipoteği, 

 Çek-senet. 
 
Teminatlar ile güvence altına alınmayan müĢteriler için risk kontrolü müĢterinin finansal pozisyonu, geçmiĢ 
tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müĢterinin kredi kalitesinin değerlendirilmesi sonucu bireysel limitler 
belirlenmekte ve söz konusu kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmektedir. 
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
Kredi riski (devamı) 

31 Mart 2011

ĠliĢkili 

Taraf

Diğer 

Taraf

Finansal

Varlıklar

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami 

kredi riski 1.265.185 99.866.091 18.879.958 1.372.341

 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - (25.597.282) - -

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri 1.265.185 92.133.844 18.879.958 1.372.341

 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - (22.072.347) - -

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne 

uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - -

 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - - - -

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ varlıkların net defter değeri (*) - 2.243.415 - -

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı ( - 

) - (234.446) - -

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri - 8.779.321 - -

 - Değer düĢüklüğü ( - ) - (5.488.832) - -

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı ( - 

) - (3.290.489) - -

 - Vadesi geçmiĢ ( brüt defter değeri ) - 8.779.321 - -

   - Değer düĢüklüğü ( - ) - (5.488.832) - -

   - Net değerin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı ( - ) - (3.290.489) - -

 - Vadesi geçmemiĢ ( brüt defter değeri ) - - - -

   - Değer düĢüklüğü ( - ) - - - -

   - Net değerin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - - - -

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - -

Ticari Alacaklar
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
Kredi riski (devamı) 
 

31 Aralık 2010

ĠliĢkili 

Taraf

Diğer

Taraf

Finansal

Varlıklar

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami 

kredi riski 810.343 83.839.350 19.003.708 2.344.880

 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - (63.637.330) - -

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri 810.343 71.648.000 19.003.708 2.344.880

 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - (58.468.881) - -

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi 

takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne 

uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - -

 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı ( - ) - - - -

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ varlıkların net defter değeri (*) - 6.795.475 - -

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı ( - 

) - (2.826.533) - -

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri - 7.737.791 - -

 - Değer düĢüklüğü ( - ) - (5.395.875) - -

 - Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı ( - 

) - (2.341.916) - -

 - Vadesi geçmiĢ ( brüt defter değeri ) - 7.737.791 - -

   - Değer düĢüklüğü ( - ) - (5.395.875) - -

   - Net değerin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı ( - ) - (2.341.916) - -

 - Vadesi geçmemiĢ ( brüt defter değeri ) - - - -

   - Değer düĢüklüğü ( - ) - - - -

   - Net değerin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı ( - ) - - - -

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - -

Ticari Alacaklar
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

Kredi riski (devamı) 

 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle ġirket‟e 

finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket, iĢlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği 

olan taraflarla gerçekleĢtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini 

azaltmaya çalıĢmaktadır. ġirket‟in maruz kaldığı kredi riskleri ve müĢterilerin kredi dereceleri devamlı olarak 

izlenmektedir. Kredi riski, müĢteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve 

onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.  

 

Ticari alacaklar, çeĢitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmıĢ, çok sayıdaki müĢteriyi kapsamaktadır. MüĢterilerin 

ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmakta, gerekli görüldüğü 

durumlarda alacaklar sigortalanmaktadır. 

 

Finansal varlıkların kredi kalitesine iliĢkin açıklamalar 

 

Vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların kredi kalitesi aĢağıdaki gibi geçmiĢe 

yönelik iç derecelendirme bilgilerine göre değerlendirilmiĢtir: 

 

31 Mart 31 Aralık

Ġç derecelendirme bilgilerine göre; 2011 2010

Grup 1 473.930 1.682.001

Grup 2 88.899.627 70.227.970

Grup 3 4.025.473 548.372

Toplam ticari alacaklar 93.399.030 72.458.343

 
 

Grup 1 - 6 aydan az zamandır çalıĢılan yeni müĢteriler / iliĢkili taraflar 

 

Grup 2 - 6 aydan uzun zamandır çalıĢılan ve herhangi tahsilat sıkıntısı yaĢanmamıĢ müĢteriler / iliĢkili taraflar 

 

Grup 3 - 6 aydan uzun zamandır çalıĢılan ve bazen tahsilat sıkıntısı yaĢanmıĢ müĢteriler / iliĢkili taraflar 

 

Finansal varlıklar için ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığı, geçmiĢ tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak 

belirlenmiĢtir. 
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

Kredi riski (devamı) 
 

Vadesi geçen alacakların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir: 
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 itibariyle vadesi geçmiĢ fakat karĢılık ayrılmamıĢ alacakların yaĢlandırması 
aĢağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 31 Aralık

2011 2010

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiĢ 334.514 3.210.816

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiĢ - 2.487.606

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiĢ 1.334.693 452.443

Vadesi üzerinden 1 - 5 yıl geçmiĢ 574.207 644.610

2.243.415 6.795.475

 
31 Mart 2011 tarihi itibariyle ġirket‟in 2.243.415 TL (31 Aralık 2010: 6.795.475 TL) tutarındaki ticari alacaklarının 

vadesi geçmiĢ ancak bu alacaklar Ģüpheli olarak değerlendirilmemiĢtir. ġirket, 31 Mart 2011 itibariyle söz konusu 

tutarın 234.446 TL‟sini (31 Aralık 2010: 2.826.533 TL) bayilerin anlaĢmalı olduğu bankalardaki kredi limitleri ve 

aldığı teminat mektupları, teminat senetleri, teminat çekleri ve ipotekler ile teminat altına almıĢtır. 
 

 

 

Sermaye riski yönetimi 

 

Sermayeyi yönetirken ġirket‟in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini 

azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için ġirket‟in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için ġirket ortaklara ödenen temettü tutarını (SPK‟nın 

belirlediği asgari kar dağıtımı oranına bağlı kalmak koĢuluyla) değiĢtirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, 

yeni hissedar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 

 

Sektördeki diğer Ģirketlerle paralel olarak ġirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net 

borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından 

(bilançoda gösterildiği gibi finansal borçlar, ticari ve iliĢkili taraflara borçları içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. 

Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
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17 -  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

Kredi riski (devamı) 

 

31 Mart 31 Aralık

2011 2010

Toplam borçlar 129.797.296 109.091.849

Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 4) (1.428.065) (2.379.707)

Net borç 128.369.231 106.712.142

Toplam özkaynaklar 15.665.670 16.961.355

Toplam sermaye 144.034.901 123.673.497

Borç/sermaye oranı 89% 86%
Fiyat 

riski 

 

ġirket‟in finansal varlıklarından EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟yi aktif bir piyasa olan Ġstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası (“ĠMKB”)‟nda iĢlem gören makul değer olarak, ikinci seans sonu itibariyle bekleyen 

güncel emirler arasındaki en iyi alıĢ emirlerini alarak değerlemektedir. Aktif bir piyasada fiyat kotasyonu 

bulunmayan ve makul değeri güvenilir olarak ölçülemeyen hisse senetlerindeki yatırımlar maliyetleri üzerinden 

gösterilir. ġirketin bilançosunda satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları, fiyat riskine maruz 

kalmaktadır. 31 Mart 2011 tarihinde, ĠMKB sermaye endeksi %5 arttığı/azaldığı ve diğer tüm değiĢkenlerin sabit 

kaldığı taktirde, finansal varlıklara iliĢkin değerleme farkı 943.594 TL daha yüksek/düĢük olacaktı (31 Aralık 2010: 

949.781 TL). 

 

 ĠĢtirak  ĠMKB 2. Seans alıĢ değeri  

 oranı (%) 31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

 

Ticaret ünvanı 

 

EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi 

   ve Ticaret A.ġ. 5,48 3,05 3,07 

 

Faiz oran riski 

 

ġirket‟in hazır değerleri dıĢında önemli derecede faize katlandığı varlığı veya yükümlülüğü yoktur.  Hazır değerler, 

eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve 

değerindeki değiĢim riski önemsiz olan ve vadesi 1 aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 4). ġirket‟in 

gelirleri ve giderleri ile faaliyetlerinden nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranındaki değiĢimlerden 

bağımsızdır. 
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18 -  FĠNANSAL ARAÇLAR 

 

Finansal araçların makul değeri 

 

Makul değer, zorunlu satıĢ veya tasfiye dıĢında tarafların rızası dahilindeki bir iĢlemde, bir finansal aracın alım 

satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiĢ piyasa fiyatı makul değeri en iyi 

biçimde yansıtır. 

 

ġirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini, hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 

yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri tahmin edebilmek 

yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her zaman, ġirket‟in cari bir 

piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

 

Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aĢağıdaki gibidir: 

 

Parasal varlıklar 

 

Yabancı para cinsinden bakiyeler yıl sonunda yürürlükteki döviz kurları kullanılarak TL‟ye çevrilmektedir. Bu 

bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. 

 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile taĢınırlar ve kısa 

vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaĢık olarak makul değerlerine eĢit olduğu öngörülmektedir.  

 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili Ģüpheli alacak karĢılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı 

öngörülmektedir. 

 

Ticari borçların taĢınan değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. 
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18 -     FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

  

31 Mart 2011

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri

SözleĢme 

uyarınca nakit

çıkıĢlar 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

Ticari borçlar

-İlişkili taraf 103.164.537 103.164.537 103.164.537 - - -

-Diğer 4.452.789 4.452.789 4.452.789 - - -

Toplam yükümlülük 107.617.326 107.617.326 107.617.326 - - -

31 Aralık 2010

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri

SözleĢme 

uyarınca nakit

çıkıĢlar 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

Ticari borçlar

-İlişkili taraf 87.017.485 87.775.115 87.775.115 - - -

-Diğer 4.380.220 4.385.906 4.385.906 - - -

Toplam yükümlülük 91.397.705 92.161.021 92.161.021 - - -
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18 -   FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

 

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

Krediler ve Ġtfa edilmiĢ

alacaklar (nakit ve Satılmaya hazır değerinden gösterilen

31 Mart 2011 nakit benzerleri dahil) finansal varlıklar finansal yükümlülükler Defter değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 1.428.065 - - 1.428.065 4

Ticari alacaklar 99.866.091 - - 99.866.091 6

ĠliĢkili taraflardan alacaklar 1.265.185 - - 1.265.185 16

Finansal yatırımlar 18.879.958 - 18.879.958 5

Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar - - 4.452.789 4.452.789 6

ĠliĢkili taraflara borçlar - - 103.164.537 103.164.537 16

Krediler ve Ġtfa edilmiĢ

alacaklar (nakit ve Satılmaya hazır değerinden gösterilen

31 Aralık 2010 nakit benzerleri dahil) finansal varlıklar finansal yükümlülükler Defter değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 2.379.707 - - 2.379.707 4

Ticari alacaklar 83.839.350 - - 83.839.350 6

ĠliĢkili taraflardan alacaklar 810.343 - - 810.343 16

Finansal yatırımlar - 19.003.708 - 19.003.708 5

Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar - - 4.380.220 4.380.220 6

ĠliĢkili taraflara borçlar - - 87.017.485 87.017.485 16
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18 -  FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

  

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri  

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir: 

 

 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada 

iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiĢtir. 

 

 Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen 

borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan 

girdilerden değerlenmiĢtir. 

 

 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiĢtir.  

 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aĢağıdaki gibidir: 

  

31 Mart 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye

Finansal varlıklar 2011 TL TL TL

Satılmaya hazır finansal varlıklar 18.879.958 18.871.875 - 8.083

Toplam 18.879.958 18.871.875 - 8.083

31 Aralık 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye

Finansal varlıklar 2010 TL TL TL

Satılmaya hazır finansal varlıklar 19.003.708 18.995.625 - 8.083

Toplam 19.003.708 18.995.625 - 8.083

Raporlama tarihi itibariyle

gerçeğe uygun değer seviyesi

Deloitte

 


