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Sayfa No: 1
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
1

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Van-Et Entegre Et Sanayi ve
Ticaret A.Ş.) ticari unvanı ile 1977 yılında Van’da kurulmuştur. Şirket Van Ticaret Sicil
Memurluğu’nda 2047/VAN sicil numarası ile tescil edilmiştir. Fabrika adresi: Gevaş-Gürpınar
Karayolu Üzeri 65900-VAN’dır. Şirket’in İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 597335-544917 sicil
numarasında kayıtlı şirket merkezi adresi Büyükdere Caddesi Metrocity, A Blok No:171 Kat:17 1.
Levent/İSTANBUL’dur. Şirket’in İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 597335 sicil numarasında
kayıtlı ticari unvanı “Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.” olarak 20
Haziran 2007 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında (Tescil: 2 Temmuz 2007) değiştirilmiştir.
Şirket, Yönetim Kurulu’nun 27 Kasım 2008 tarihli toplantısında alınan karara istinaden unvanının
“Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.” olarak değiştirilmesi için SPK’ya başvurmuş olup SPK’nın
2009/5 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan duyuru ile Şirket Esas Sözleşmesinin unvan ile ilgili
maddesinin tadili için uygun görüş verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle henüz unvan değişikliği tescil
edilmemiştir.
Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2009
Ortaklar
Galip Öztürk
Fatma Gümüşsu
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Büyük İstanbul Otobüs İşletmesi A.Ş.
Diğer
Toplam

20.083.552
7.420.402
1.545.000
1.062.038
9.889.008
40.000.000

50,2
18,5
3,9
2,7
24,7
100

31 Aralık 2008
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
20.083.552
50,2
7.420.402
18,5
1.545.000
3,9
1.062.038
2,7
9.889.008
24,7
40.000.000
100

Şirket 19 Kasım 2007 tarih ve 852 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin 8.400.000 TL’den
40.000.000 TL’ye (tamamı bedelli) çıkarılması için başvuru kararı almış ve sermaye artırımı ile ilgili
olarak SPK’ya 27.11.2007 tarih ve 365 sayılı yazı ile müracaat etmiştir ve sermaye artırımı SPK
tarafından 12.09.2008 ve 80/969 sayı ile kayda alınmıştır. Şirket’in sermaye artırımı işlemleri 27 Kasım
2008 tarihinde tamamlanmıştır.
Ana ortaklık Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin faaliyeti,
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kesimi, bunlara bağlı olarak et ve et
ürünleri ile yan ürünlerinin ve diğer gıda maddeleri üretim ve pazarlamasından oluşmaktadır.
Şirket’in, bir adet iştirak ve altı adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Metro Turizm Otelcilik ve Petrol
Ürünleri Ticaret A.Ş., Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. ve
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. konsolide edilerek, Metro Çarşamba İnşaat Kargo
Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. ise özkaynak yöntemiyle değerlenerek finansal tablolara alınmıştır.
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ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (DEVAMI)
31 Mart 2009 tarihi itibariyle Şirket’in konsolide edilen ve edilmeyen bağlı ortaklıklarının ve
iştiraklerinin detayı aşağıda gösterilmiştir:

Şirket İsmi
Metro Tur. Otel. ve Pet. Ürünleri Tic. A.Ş.
Metro Yağlı Tur. Tes. İşl. ve Pet. Ürünleri
Tic. Ltd.Şti.
Metro Maden Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.
Metro Çarşamba İnş. Kargo Taş. San. ve
Tic. A.Ş.
Metro Enerji Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hiz. A.Ş.
Metro Organizasyon
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.

İştirak
Bağlı ortaklık Sermayesi Oranı Konsolidasyon
veya İştirak
(%)
Durumu
Bağlı ortaklık
960.000
96 Edilmiştir
Bağlı ortaklık
Bağlı ortaklık

100.000
1.000.000

99
94

Edilmiştir
Edilmiştir

40 Edilmiştir
İştirak
10.000.000
94 Edilmemiştir
Bağlı ortaklık 1.000.000
Bağlı ortaklık
100.000
80 Edilmemiştir
Bağlı ortaklık 5.000.000 99,43 Edilmiştir.
Bağlı ortaklık
50.000 99,15 Edilmiştir

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket’in konsolide edilen ve edilmeyen bağlı ortaklıklarının ve
iştiraklerinin detayı aşağıda gösterilmiştir:

Şirket İsmi
Metro Tur. Otel. ve Pet. Ürünleri Tic. A.Ş.
Metro Yağlı Tur. Tes. İşl. ve Pet. Ürünleri
Tic. Ltd.Şti.
Metro Maden Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.
Metro Çarşamba İnş. Kargo Taş. San. ve
Tic. A.Ş.
Metro Enerji Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hiz. A.Ş.
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.

İştirak
Bağlı ortaklık Sermayesi Oranı Konsolidasyon
veya İştirak
(%)
Durumu
Bağlı ortaklık
960.000
96 Edilmiştir
Bağlı ortaklık
Bağlı ortaklık

100.000
1.000.000

99
94

İştirak
10.000.000
40
Bağlı ortaklık 1.000.000
94
Bağlı ortaklık
100.000
80
Bağlı ortaklık
50.000 99,15

Edilmiştir
Edilmiştir
Edilmiştir
Edilmemiştir
Edilmemiştir
Edilmemiştir

Metro Tur. Otel. ve Pet. Ürünleri Tic. A.Ş.’nin faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot,
LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak, menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak
satmak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007’dir.
Metro Yağlı Tur. Tes. İşl. ve Pet. Ürünleri Tic. Ltd.Şti.’nin faaliyet konusu her türlü petrol ürünleri
almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik almak, kurmak, işletmek, gerekli istasyonları inşa
etmek ve kiralamaktır. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007’dir.
Metro Maden Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.’nin faaliyet konusu yer altı ve yer üstü maden ve tabii
kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak
ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007’dir.
Metro Çarşamba İnş. Kargo Taş. San. ve Tic. A.Ş.’nin faaliyet konusu havaalanları kargo terminal
işletmeciliği, her türlü petrol ürünleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, tesis işletmek, gerekli
istasyonları inşa etmek ve kiralamaktır. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007’dir.
Metro Enerji Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.’nin faaliyet konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan
gerekli lisansları alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için
üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müşterilere satmaktır. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007’dir.
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hiz. A.Ş.’nin faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışında her nevi kara, hava ve
deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımaktır. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007’dir.
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ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (DEVAMI)
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.’nin faaliyet konusu küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan üretilmesi,
yetiştirilmesi, bakımı, besisi, kesimi, muhafazası, alımı satımı ithalatı ve ihracatıdır. İştirak edilme tarihi
24 Haziran 1987’dir.
Metro İkram Pazarlama A.Ş.’nin %55 oranındaki 55.000 TL nominal bedelli hisseleri nominal bedelle
İrfan Önal’a 16 Ekim 2008 tarihinde devir ve temlik edilmiştir. Gerektiği takdirde yapılacak değerleme
sonucunda hisse bedel farkı oluşursa bu bedel de İrfan Önal’dan tahsil edilecektir. Devredilen şirket ile
ilgili olarak rapor tarihi itibariyle herhangi bir değerleme çalışması yaptırılmamıştır.
Yukarıda unvanları yazılı konsolide edilmeyen şirketler, küçük işletmeler olmaları ve ana ortaklığın
finansal tablolarını önemli ölçüde etkilemeyecekleri dikkate alınarak konsolide edilmemişlerdir.
Şirket, yukarıda detayı verilen ve finansal tablolarını konsolide ettiği bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile
beraber ilerleyen dipnotlarda “Grup” olarak ifade edilecektir.
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup’un yıl içinde çalışan personelinin ortalama
sayısı sırasıyla 53 ve 73 kişidir.

2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Grup muhasebe kayıtlarını, Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Kanunları ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote
şirketler için geçerli olan Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak tutmakta ve yasal mali
tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”) bazında hazırlamaktadır.
Grup’un ilişikteki konsolide finansal tabloları SPK’nın 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Tebliğ’in 5. Maddesine göre işletmeler,
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı
(“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak Tebliğ’de yer alan Geçici Madde 2’ye göre Tebliğ’in 5. maddesinin
uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanır. Bu kapsamda Grup 31
Aralık 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını
UMS/UFRS’lere uygun olarak hazırlamıştır. Grup’un UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS’lere
uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloları, 10 Nisan 2009 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıştır.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar
Organı’nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve
Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıştır. Grup, 31 Aralık 2007 tarihli
konsolide bilançosu ve aynı tarihli gelir tablosunu SPK’nın söz konusu duyurusuna istinaden 31 Aralık
2008 tarihli konsolide bilanço ve gelir tablosu ile uyumlu hale getirmek amacıyla gerekli
sınıflandırmaları yapmıştır.

Mali Tabloların Onayı
Finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 10 Nisan 2009 tarihli
toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Üstün ve Yönetim
Kurulu Başkanı Yardımcısı Mustafa Özata tarafından imzalanmıştır.
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

İşlevsel ve Raporlama Para Birimi
Grup’un işlevsel ve raporlama para birimi TL’dir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkındaki 5083 sayılı kanunun 1.maddesi ile 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası (“YTL”) ve Yeni
Kuruş’ta (“Ykr”) yer alan “Yeni” ibareleri kaldırılmıştır. Bir önceki para birimi olan YTL değerleri Türk
Lirası’na (“TL”) dönüştürülürken 1 YTL, 1 TL’ye ve 1 YKr ise 1 Kr'ye eşit tutulmaktadır.
Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve her
türlü belgenin yanı sıra ödeme ve değişim araçlarında YTL’ye yapılan referanslar, yukarıda belirtilen
dönüşüm oranı ile TL cinsinden yapılmış sayılmaktadır. Bu kapsamda 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla
hazırlanan kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotları, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan önceki
döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere para birimi olarak “TL” üzerinden sunulmuştur.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden mali tablolardaki tutarları yeniden ifade
etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın var olan
verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını
öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Uluslararası Muhasebe
Standartları (UMS) 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade
etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan
aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31
Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden
taşınmasıyla hesaplanmıştır.

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar
2008 yılında yürürlüğe giren ve Grup finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan değişiklik ve
yorumlar:
-

UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”
(1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları” (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”
(1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir).
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar (Devamı)
2008 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından geçerlilik tarihinden önce uygulanmamış
mevcut standartlarla ilgili değişiklikler ve yorumlar:
a) 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli
olanlar
-

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde
Çevrilmelerinde Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Değişiklik
UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu” Doğrudan Öz kaynağa Kaydedilen Net Gelir Tablosu
Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı Değişiklikler
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek
Kalemlere İlgili Değişiklikler
UFRS 1 (Değişiklik) “UFRS’nin İlk Defa Uygulanmasına İlişkin İlkeler”
UFRS 2 (Değişiklik), “Hisse bazlı ödemeler”
UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaat Sözleşmeleri”
UMS 40 (Değişiklik), “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”
UMS 31 (Değişiklik), “Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi”
UMS 28 (Değişiklik), “İştiraklerdeki Yatırımlar”

b) 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerli olanlar
-

UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”
UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri”
UFRS 5 (Değişiklik), 'Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Grup, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek
dönemlerde Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.

Konsolidasyon Esasları
(i) Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim
ilişkileri çerçevesinde % 50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme
hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki
şirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı
ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay alır. Şirket’in, 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen söz konusu
bağlı ortaklıkları tam konsolidasyona tabi tutulmuştur.
(ii) İştirakler
Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu fakat herhangi bir
kontrole sahip olmadığı iştirakler, bu etkilerin başladığı tarih ile etkilerin bitiş tarihi arasında özsermaye
esasına göre muhasebeleştirilir. Şirket’in direkt veya dolaylı olarak % 20 ila % 50 arasında iştirak ettiği
ve 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen şirketlerin finansal tabloları özkaynak yöntemine göre
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konsolidasyona tabi tutulmuştur. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda
gösterilmiş ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Şirket payı konsolide gelir tablosuna dahil edilmiştir.

2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

Konsolidasyon Esasları (Devamı)
(iii) Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosu düzenleme esasları
Tam Konsolidasyon Yöntemi:
-

Şirket’in ve bağlı ortaklıkların bilanço kalemleri toplanmıştır. Yapılan toplama işleminde,
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı
indirilmiştir.

Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı
ortaklıkların ödenmiş sermayesi yer almamaktadır.
-

-

-

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye
grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden konsolide bilançoda
“Azınlık Payları” hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran
varlıklar ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyeti
üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi öncesinde bulunan
tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer almıştır.
Şirket’in ve bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam
satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi
ortaklıkların stoklarına ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından doğan kar, konsolide
finansal tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenmiş, zarar ise stoklara
eklenerek satılan malın maliyetinden düşürülmüştür. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların
birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı
mahsup edilmiştir.
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon
yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karından sonra
“Azınlık Payları” hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tablolarını diğer grup içi şirketlerinin
uyguladığı muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.

Özkaynak Konsolidasyon Yöntemi:
-

Bir grubun iştirakteki çıkarı, o iştirakte ana ortaklık ve diğer bağlı ortaklıklarının payının toplamıdır.
Özkaynak yönteminin uygulanmasında, ilgili iştirakte bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi
teşebbüsün payı ihmal edilir. Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilecek iştiraklerin iştiraki,
bağlı ortaklığı veya müşterek yönetime tabi teşebbüsünün varlığı halinde, iştirakteki net varlık, kar
veya zarar olarak iştirakin konsolide bilançosundaki tutarlar dikkate alınır. Bu şekilde işleme tabi
tutulan iştiraklerde, ilgili iştirakin iştiraki, bağlı ortaklığı ve müşterek yönetime tabi teşebbüsü
tarafından uygulanan farklı muhasebe politikalarının etkileri giderilir.

-

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerle ilgili olarak, iştirak eden ortaklığın iştirakin
zararındaki payının, iştirakteki adi payla temsil edilen yatırım tutarını aşan kısmı, iştirak eden
ortaklığın iştirakteki haklarının diğer bileşenlerinden tasfiyeden pay alma önceliği dikkate alınarak
indirilir.

-

Ana ortaklık ile bağlı ortaklığın veya iştirakin hesap dönemlerinin kapanış tarihleri arasında üç aydan
fazla süre olması halinde, ana ortaklık, bağlı ortaklık ve iştirak için SPK’nın ara finansal tablolara
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SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ana ortaklığın hesap dönemi esas alınarak hazırlanacak ara
finansal tabloların kullanılması gerekmektedir. Bu hüküm gereği hesap kapanış tarihleri 31 Aralık
olan ve 1 nolu bilanço dipnotunda detayları verilen iştirakler için 31 Aralık 2008 tarihli finansal
tablolardan yararlanılmıştır.

2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

Netleştirme / Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması,
net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile
yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde,
bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
Hasılat
Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu, satışla ilgili
ekonomik faydanın işletmeye akacağının muhtemel olması ve gelir tutarının
güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır. Aynı işlem
ile ilgili hasılat ve giderler eşanlı olarak mali tablolara alınmaktadır.
Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz
konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Grup satışları büyük
ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin makul değeri,
alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların
bugünkü değerinin belirlenmesinde; satış bedelinin nominal değerini, ilgili mal
veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış bedelinin
nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri
olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır.
Hasılat olarak kayıtlara alınan tutarların tahsilinin şüpheli hale gelmesi
durumunda, ayrılan şüpheli alacak karşılığı, hasılat tutarının düzeltilmesi
suretiyle değil, bir gider olarak mali tablolara alınır.
Net satışlar, indirimler ve iadeler düşüldükten sonraki faturalanmış satış
bedelinden oluşmaktadır.
Stoklar
Stoklar net gerçekleşebilir değer veya maliyet bedelinden düşük olanı ile
değerlenmiştir. Stok maliyetleri “Ağırlıklı Ortalama Maliyet” yöntemi
kullanılarak belirlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, satış fiyatından stokların
satışını gerçekleştirebilmek için gerekli satış maliyetlerinin düşülmesi suretiyle
bulunan değerdir.
Vadeli stok alımları için, söz konusu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına
indirgenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyat arasındaki fark, ilgili
dönem boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alınmaktadır.
Maddi Varlıklar
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Maddi duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 tarihi
itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
girişlerin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer
kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Amortisman, maddi duran varlıkların
ekonomik ömürleri dikkate alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine
göre kıst bazında hesaplanmaktadır.
Maddi varlıkların ortalama ekonomik ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıda
belirtilmiştir:

Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
Binalar
Tesis ve Cihazlar
Taşıt Araç ve Gereçleri
Döşeme ve Demirbaşlar
Özel Maliyetler

% 5 - %10
%2-%6
% 6 - %25
% 20
% 20
% 10 - %20

Grup, yasal kayıtlarında, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ele alınan
enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında tüm sabit kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi
tutmuştur. Grup yasal kayıtlarında 2004 ve sonrasında edinilen sabit kıymetler için Vergi Usul
Kanunu’nda faydalı ömürlere yönelik yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde amortisman ayırmakta
ancak kıst uygulamamaktadır.
2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

Maddi Varlıklar (Devamı)
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile
birlikte aktifleştirilmektedir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki
ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına
göre gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Maddi varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına eşit
olarak belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye izin
verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alınmaktadır.
Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma maliyetleri,
elemanların eğitim maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kesimiyle iş yapma maliyetleri,
genel yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi varlığın alış fiyatına dahil olmadıklarından ve varlığı,
yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli pozisyona ve işler duruma
getirmek için katlanılmadıklarından, varlıkla doğrudan ilişkilendirilemez, dolayısıyla elde etme maliyetine
dahil edilmemektedir.
Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte
elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Bu
çerçevede, eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar,
kısmen veya tamamen yeniden organizasyona ilişkin harcamalar ve maddi varlıkların maliyetine dahil
edilebilenler hariç başlangıç faaliyetlerine ilişkin harcamalar gerçekleştiği anda gider olarak mali
tablolara alınmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiş
başlangıç değerleri ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren girişlerin maliyet değerlerinden birikmiş
amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Amortisman, bütün maddi
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SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
olmayan duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında hesaplanmıştır.
Maddi olmayan duran varlıklar 5 yıl içinde itfa edilmektedir. Vergi mevzuatı çerçevesinde yapılan
amortisman hesaplamalarında da aynı faydalı ömürler ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılmaktadır
ancak kıst uygulanmamaktadır.
Maddi olmayan varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına
eşit olarak belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye
izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alınmaktadır.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin
edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri,
kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir.
Geri kazanılabilir tutar, varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur.
Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde
edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir
tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi
durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar
belirlenirken kullanılan tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybının
iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiçbir değer düşüklüğü
kaybının mali tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi
tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır.
2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Borçlanma Maliyetleri
Amaçlandığı şekilde satışa veya kullanıma hazır hale getirilmesi için bir süre gereken özellikli varlıklarla
doğrudan ilişkisi kurulan borçlanma maliyetleri söz konusu özellikli varlığın bir parçası olarak
aktifleştirilir. Özellikli bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için
gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son
verilir. Bunun dışındaki tüm borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara
alınır.
Finansal Araçlar
Sınıflandırma
Grup’un finansal varlıkları nakit ve nakit benzeri varlıklar ile ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup’un
finansal borçları, ticari borçlar ile faizli borçlarını içermektedir. İşletme kaynaklı alacaklar, Grup’un ticari
alacaklarından ve ilişkili şirketlerden alacaklardan oluşmaktadır. Banka kredileri ve ticari borçlar ise
finansal borçlar olarak sınıflanmıştır. Ayrıca, Grup’un diğer şirketlerdeki yatırımlarını ifade eden finansal
varlıkları ise “Satılmaya Hazır Varlıklar” olarak cari olmayan varlıklar kısmında sınıflandırılmıştır.
Muhasebeleştirme
Finansal varlıklar Grup’a transfer edildikleri gün, borçlar ise Grup’tan transfer edildikleri gün
muhasebeleştirilirler.
Değerleme
Bir finansal varlık ya da finansal borç ilk defa mali tablolara alınırken maliyeti üzerinden değerlenir. Bu
maliyet, verilen (bir varlık olması durumunda) veya alınan (bir yükümlülük olması durumunda) bedelin
makul değeridir. Makul değer, finansal varlık ve yükümlülüklerin, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi
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dışında, istekli taraflar arasında gerçekleşecek bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa
teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Elde etme veya ihraçla doğrudan
ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri, finansal varlığın veya finansal borcun ilk değerlemesine dahil edilir.
Tüm ticari finansal araçlar ve makul değerli finansal varlıklar olarak sınıflanan hisse senetleri kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenirler. Ancak, teşkilatlanmış bir
piyasada işlem gören bir fiyatı bulunmayan ve makul değeri güvenilir bir şekilde tespit edilemeyen
finansal araçlar maliyet değerleri üzerine işlem maliyetleri ve bir değer düşüklüğü bulunması durumunda,
değer düşüklüğü için ayrılan karşılık göz önüne alınarak değerlenirler.
Sabit bir vadesi olmayan ticari finansal varlıklar ve borçlar elde etme maliyeti üzerinden değerlenir. Sabit
bir vadesi olan ticari olmayan finansal borçlar, işletme kaynaklı alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak
varlıklar, bir değer düşüklüğü bulunması durumunda, değer düşüklüğü için ayrılan karşılık düşüldükten
sonra etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle iskontolu maliyet üzerinden değerlenir. İlk işlem
maliyetleri dahil olmak üzere primler ve indirimler de ilgili enstrümanın maliyetine dahil edilir ve etkin
faiz oranıyla iskontaya tabi tutulur.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının
tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere
kaydedilir.

2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Finansal Araçlar (Devamı)
Makul değer ile değerlendirme prensipleri
Finansal varlıklar ve borçlar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, satışta veya benzeri elden çıkarma
durumlarında oluşabilecek işlem maliyetleri dikkate alınmaksızın makul değerleri üzerinden değerlenir.
Ancak, aktif bir pazarda kote edilmiş bir piyasa fiyatı yoksa, makul değer fiyatlandırma modelleri veya
iskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur.
İskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanıldığında, tahmini nakit akımları Grup yönetiminin en iyi
tahminlerine dayanmakta ve kullanılan iskonto oranı da bilanço tarihindeki benzer vadeler ve koşullara
sahip bir enstrüman için geçerli olan piyasa oranına dayanmaktadır. Fiyatlandırma modellerinde ise
bilanço tarihinde geçerli olan piyasa verileri ölçü olarak kullanılır.
Aktif bir piyasada işlem gören finansal varlıkların değerlemesinde ;
-

-

Elde bulundurulan bir varlık veya ihraç edilecek bir borç için uygun piyasa fiyat kotasyonunun
bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emri iken, elde bulundurulan bir borç veya elde
edilecek bir varlık için bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi satış emri olduğu;
Güncel en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin bulunmaması durumunda; işlem tarihi ile bilanço tarihi
arasında ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olmadığı sürece, en yakın zamanlı gerçekleşen
işlemin fiyatının cari makul değere ilişkin bir kanıt oluşturacağı,

hususları dikkate alınmaktadır.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde, bir finansal aracın
alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiş piyasa fiyatı makul değeri
en iyi biçimde yansıtır.
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Sayfa No: 11
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri
tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her
zaman, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile taşınırlar
ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit olduğu
öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı
öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul
değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
Muhasebe kayıtlarından çıkarılma

2

Finansal varlıklar, Grup bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe
kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından feragat
edildikleri zaman gerçekleşir. Finansal borçlar, yükümlülükler yerine getirildiği, iptal edildiği veya süresi
dolduğunda kayıtlardan çıkarılmaktadır.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Kur Değişiminin Etkileri
Grup, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan
ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin TL’ye çevrilmesinden veya parasal
kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
Hisse Başına Kazanç
İlişikteki gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar/(zarar), net karın/(zararın) dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen
hususlar olmaları halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü
(yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların
elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa
kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride
oluşması muhtemel giderleri bugünkü piyasa değerlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülüğe
özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oranıyla indirgenmiş değeriyle yansıtılmaktadır.
İndirgenmenin kullanıldığı durumlarda, karşılıklardaki zaman farkından kaynaklanan artış faiz gideri
olarak kayıtlara alınmaktadır. Karşılık olarak mali tablolara alınması gerekli tutarın belirlenmesinde,
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Sayfa No: 12
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
bilanço tarihi itibariyle mevcut yükümlülüğün ifa edilmesi için gerekli harcama tutarının en gerçekçi
tahmini esas alınır. Bu tahmin yapılırken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde
bulundurulmalıdır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve mali tablo dipnotlarında
açıklanmaktadır. Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı
yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin olduğu dönemin
mali tablolarında karşılık olarak mali tablolara alınır.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, mali tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin
toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler
de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya
birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve
önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve
karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın
yapılmadığı kamuya açıklanır.
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde mali tablolara
yansıtılır.

2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar (Devamı)
Bu kapsamda, Şirket tarafından 16 Kasım 2007 tarihinde 14.850.000 TL ve 1 Kasım 2007 tarihinde
7.750.000 TL bedelle hisseleri devir alınan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri
Tic. Ltd.Şti. (Metro Yağlı) ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. (Metro Turizm)’e
ilişkin devir bedelleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan incelemeye istinaden detayı dipnot
41’de verildiği üzere 19 Ağustos 2008 tarih ve 903 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile Metro Yağlı için
12.622.500 TL ve Metro Turizm için 6.587.500 TL olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Bu doğrultuda
ortaya çıkan toplam fark tutarı olan 3.390.000 TL, ilişikteki mali tablolarda şerefiye tutarlarından indirim
konusu yapılmış olup aynı tutar devir bedellerine ilişkin ortaklara borçlar hesabından düşülmüştür.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce
meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla
düzeltilir.
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Sayfa No: 13
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’ta bulunduğu kiralama işlemleri
finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler Grup’un
bilançosunda, ilgili varlığın makul değeri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı
üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu şekilde aktifte
izlenen varlıkların amortismanı, diğer benzer varlıklar için uygulanan politikalara uygun olarak ayrılır.
Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Grup
tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık
kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda ise
faydalı ömrü içinde amorti edilir. Bilançodaki finansal kiralama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri
yoluyla azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait
gelir tablosuna kaydedilir.
Operasyonel Kiralama
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel
kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca
doğrusal olarak gider kaydedilmektedir.
İlişkili Taraflar
Bu rapor kapsamında Şirket’in hissedarları, Metro Grubu şirketleri; bunların yöneticileri ayrıca bu
şirketler tarafından kontrol edilen veya onlarla ilgili olan diğer şirketler ve yöneticileri ilişkili taraf olarak
kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. İlişkili taraflarla olan
işlemler mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Durdurulan Faaliyetler
İşletmelerin, durdurulan faaliyetle doğrudan ilişkilendirilebilen varlıklarının hemen hemen bütününe
ilişkin bağlayıcı bir satış sözleşmesine taraf olması ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim
organının durdurma ile ilgili olarak ayrıntılı ve resmi bir planı onaylaması veya söz konusu planla ilgili
duyuru yapması halinde kamuya açıklama yapılır. Durdurulan faaliyetlerin mali tablolara alınma ve
değerleme prensipleri konusunda varlıklarda değer düşüklüğü, karşılıklar, şarta bağlı varlık ve
yükümlülükler, maddi varlıklar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki ilgili hükümlere uyulur.
Devlet Teşvik ve Yardımları
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri,
elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından
elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alınır. Devletten temin edilen
feragat edilebilir borçlar, feragat koşullarının işletme tarafından yerine getirileceğine dair makul bir
güvence oluşması durumunda devlet teşviki olarak kabul edilir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülmesinin mümkün olması ve gelecek
ekonomik faydaların olası olması durumunda maliyet değeri üzerinden mali tablolara alınmaktadır. İlk
kayıt sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet esasına göre veya makul değerlerinin güvenilir bir
şekilde tahmin edilebilmesi halinde makul değerleriyle değerlemeye tabi tutulmakta ve maddi varlıklar
başlıklı bölümde belirtilen hususlar çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir.
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Sayfa No: 14
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Hazırlanan mali tablolarda, Grup’un bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen
Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem
sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra
bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen değerleri ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin SPK
tebliğleri ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden
kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması
beklenilen vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki
mali tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi aktifi, gelecek dönemlerde vergi avantajının
sağlanması olası durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili
aktiften silinir.
Kullanılmayan mali zarardan veya kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından faydalanmaya yetecek
kadar yeterli mali karın oluşacağı konusunda ikna edici bir kanıt sunulabilmesi veya yeterli
vergilendirilebilir geçici farkların bulunması halinde, kullanılmayan mali zararından veya kullanılmayan
vergi indirim ve istisnalarından kaynaklanan ertelenen bir vergi varlığı mali tablolara alınır. Bu tür
durumlarda, ertelenen vergi varlığının tutarı ve söz konusu varlığın kayıtlara yansıtılmasını destekleyen
kanıtın niteliği hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz
konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak
hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak
yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki mali tablolarda yansıtılmıştır.
Emeklilik Planları
Grup’un emeklilik
bulunmamaktadır.

planları

başlıklı

kısım

kapsamında

değerlemeye

tabi

tutulacak

işlemi

Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, banka
mevduatı, hazır değer niteliğindeki çekler ile vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetler
toplamından faizsiz kredilerin düşülmesi suretiyle gösterilmektedir.
3

İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle işletme birleşmeleri kapsamında herhangi bir işlemi
bulunmamaktadır.

4

İŞ ORTAKLIKLARI
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Sayfa No: 15
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle iş ortaklıkları kapsamında herhangi bir
ortaklığı bulunmamaktadır.
5

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un ana faaliyet konusu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kesimi,
bunlara bağlı olarak et ve et ürünleri ile yan ürünlerinin ve diğer gıda maddeleri üretim ve pazarlaması
olup, konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları bilanço tarihleri itibariyle büyük oranda tesis
işletmeciliği ile iştigal etmektedir. Buna bağlı olarak Grup’un faaliyetleri et ürünleri satışı ve tesis
işletmeciliği olarak gruplamaya tabi tutulmuştur.

1 Ocak - 31 Aralık 2008

Et ürünleri satışı
Tesis işletmeciliği
Toplam
6

Net Satışlar
36.192.242
6.886.517
43.078.759

Satışların Maliyeti
31.504.583
5.597.630
37.102.213

Karlılık %
12,95
18,72
13,87

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:

Banka mevduatı
Vadesiz
Vadeli
Kasa
Çekler ve diğer hazır değerler
B tipi likit fon
Toplam

31 Mart 2009
218.747
218.747

93.216
3.482.550
554.778
4.349.291

31 Aralık 2008
958.073
58.073
900.000
32.704
153.345
337.812
1.481.934

Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle bloke mevduatı bulunmamaktadır.
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Sayfa No: 16
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
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FİNANSAL YATIRIMLAR
Uzun vadeli finansal yatırımlar satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanmış olup detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2009
Bağlı
Ortaklık/
İştirak Oranı Tutar

31 Aralık 2008
Bağlı
Ortaklık/
İştirak Oranı
Tutar

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.
Metro Maden Paz. ve Dağ. Hiz. A.Ş. (*)
Metro Enerji Paz. ve Dağıtım Hiz. A.Ş.
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hiz. A.Ş.
Metro Çarşamba İnş. Kargo.Taş. San. ve Tic. A.Ş. (*)
Toplam

94
80
-

4.500
4.500
9.000

99
-94
80
--

83.696
-4.500
4.500
-92.696

(*) Grup, 31 Mart 2009 mali tablolarında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Paz. ve Dağ. Hiz. A.Ş.’yi
konsolidasyon, iştiraki olan Metro Çarşamba İnş. Kargo.Taş. San. ve Tic. A.Ş.’yi ise özkaynak yöntemiyle
konsolidasyon kapsamına almıştır.
8

FİNANSAL BORÇLAR
Grup’un kısa vadeli banka kredilerinin detayı ve faiz oran aralıkları aşağıdaki gibidir:
Bankalar
Toplam
Bankalar
Toplam

9

Ortalama faiz
Oranları (%)
15-22

Ortalama faiz
Oranları (%)
15-22

31 Mart 2009
26.253.055
26.253.055
31 Mart 2009
2.887.831
2.887.831

31 Aralık 2008
7.977.051
7.977.051
31 Aralık 2008
-

DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle, Grup’un diğer finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
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Sayfa No: 17
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
10

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
İlişkili taraflardan olanlar dışındaki ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009
33.633.641
5.998.929
1.174.047
(1.174.047)
(942.215)
38.690.355

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacak karşılığı (-)
Ertelenmiş finansman giderleri (-)
Toplam

31 Aralık 2008
5.079.154
491.726
155.053
(155.053)
(36.698)
5.534.182

Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz
konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Grup satışları büyük
ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin makul değeri,
alacakların kalan vade üzerinden bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle
bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; TL için % 15,85
(31 Aralık 2008 – TL için % 15,85) ilgili mal veya hizmeti peşin satış fiyatına
indirgeyen faiz oranı kullanılmıştır. Alacak bedelinin nominal değeri ile bu
şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, vade farkı gideri olarak ilgili
dönemlere yansıtılmaktadır.
Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş alacakları ile ilgili bilgi 38
numaralı dipnotta gösterilmiştir.
Ticari alacakların tahsil süresi yurtiçi satışlarda ortalama 45 gündür.
Alacaklara karşılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:

Para
Birimi
Alınan ipotek senetleri
Alınan teminat mektupları
Alınan teminat senetleri
Alınan teminat çekleri
Toplam

TL
TL
TL
TL

31 Mart 2009
335.000
277.000
50.000
662.000

31 Aralık 2008
774.500
132.000
906.500

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
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Sayfa No: 18
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
10

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)

İlişkili taraflara olanlar dışındaki ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009

31 Aralık 2008

8.160.266
6.152.510
(330.070)
631

2.416.487
-(22.925)
2.393.562

Satıcılar
Borç senetleri
Ertelenmiş finansman gelirleri (-)
Diğer ticari borçlar
Toplam

13.983.337

Alımlar karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin ödendiği durumlarda, maliyet söz konusu nakit veya
nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Grup alımlarını büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirmekte ve alış
bedelinin makul değeri, borçların kalan vade üzerinden bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle
bulunmaktadır. Borçların bugünkü değerinin belirlenmesinde; TL için % 15,85 (31 Aralık 2008 – TL için
% 15,85) ilgili mal veya hizmetin peşin alış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılmıştır. Alış bedelinin
nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere
yansıtılmaktadır.
Grup’un borçlarının ödeme vadesi yurtiçi alımlar için ortalama 60 gündür.
11

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Grup’un kısa vadeli diğer alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Vergi alacağı
Toplam

31 Mart 2009
8.721.317
8.721.317

31 Aralık 2008
502.554
502.554

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
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Sayfa No: 19
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
11

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)
Diğer kısa vadeli borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009
Personele borçlar
Diğer
Toplam

12

31 Aralık 2008

1.547.201
1.547.201

1.661.174
1.661.174

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Finans sektörü Grup’un faaliyet konusu kapsamı dışındadır.

13

STOKLAR
Grup’un stoklarının detayı aşağıdaki gibidir:

İlk madde ve malzeme (*)
Mamuller (**)
Ticari mal
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (***)
Toplam

31 Mart 2009
623.721
13.072.971
103.188
2.647.456
(4.577.520)

31 Aralık 2008
632.899
16.134.116
82.911
-(4.577.520)

11.869.816

12.272.406

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle stoklar üzerinde sigorta teminatı bulunmamaktadır.
(*) İşletme malzemesi stoklarından oluşmaktadır.
(**) Gövde ve parça sığır, koyun, hindi ve tavuk eti ile şarküteri stoklarından oluşmaktadır.
(***)31 Mart 2009 tarihi itibariyle mamul stokları içerisinde yer alan ve net gerçekleşebilir değerleri
maliyet bedellerinin altında olan stok kalemleri için ayrılan karşılığı ifade etmektedir.
14

CANLI VARLIKLAR
Canlı varlıklar, finansal tablo hazırlama tarihlerinde işletmede yetiştirilmekte olan kanatlı hayvan grubu
(Hindi, tavuk ve civcivleri) aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide finansal tablolarda maliyet
ve varsa değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra gösterilmiştir. Büyükbaş küçükbaş hayvan gurubu, et
üretimi ve/veya satış için genel olarak elde bulundurulmamakta, yetiştiricilik yapılmamaktadır, kesim
sonucu oluşan randıman ve tartı hesabına göre yetiştiriciden doğrudan satın alınmaktadır.

15

DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Grup’un faaliyet konusu gereği inşaat sözleşmelerine ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilebilecek
herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
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Sayfa No: 20
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
16

ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Grup, 31 Mart 2009 mali tablolarında iştiraki olan Metro Çarşamba İnş. Kargo.Taş. San. ve Tic. A.Ş.’yi
(“Metro Çarşamba”) özkaynak yöntemiyle konsolidasyon kapsamına almıştır.
Grup’un özkaynak yöntemine göre değerlenen iştirakinin 31 Mart 2009 tarihi itibariyle detayı
aşağıdaki gibidir:
İştirak
Metro Çarşamba

İştirak Oranı %
40,00

31 Mart 2009
3.000.000

31 Aralık 2008
3.000.000

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
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Sayfa No: 21
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT
DİPNOTLAR
17

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 itibarı ile Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir:
Ekspertiz
Tarihi
İstanbul Bölge Müdürlüğü Binası (*) Mart 2009
Ankara Genel Müdürlük Binası
(Mecnun Sokak) (*)
Mart 2009
Ankara Genel Müdürlük Binası
(Tunalı Hilmi Caddesi) (*)
Mersin Kazanlı Arsası (**)
Toplam

Mart 2009
Mart 2009

31 Mart 2009
Ekspertiz
Değeri
1.525.000

Defter
Değeri
945.000

Ekspertiz
Tarihi
Mart 2009

31 Aralık 2008
Ekspertiz
Değeri
1.525.000

1.600.000

1.945.00
0

Mart 2009

1.600.000

1.945.00
0

240.000
720.000
4.085.000

380.000
91.821
3.361.82
1

Mart 2009
Mart 2009

240.000
720.000
4.085.000

380.000
91.821
3.361.82
1

Defter
Değeri
945.000

(*) Söz konusu gayrimenkuller 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarda nevi değiştirmek suretiyle ilk defa Yatırım
Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış ve aynı tarihte makul değerle değerlenmiştir. Makul modeli ile
değerleme sonucu oluşan 2.400.545 TL tutarındaki değer artışı ise 2005 yılı dönem karına ilave edilmiştir. UMS 40
Gayrimenkullerin Nevi Değiştirmeleri adlı bölümde belirtildiği üzere halihazırda sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkullerin makul değer üzerinden izlenecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüştüğü durumlarda,
gayrimenkulün dönüşüm tarihi itibariyle oluşan makul değer farkı UMS 16 yeniden değerleme modelindeki ilkeler
çerçevesinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda oluşan değer artışının özkaynak grubunda yer alan
Değer Artış Fonları hesabında gösterilmesi gerekmektedir. Bu gösterimi sağlamak amacıyla 2.400.545 TL
tutarındaki değer artış farkı geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmiştir (bkz. Dipnot 2). Söz konusu gayrimenkuller ile
ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketince Mart 2009 tarihli gayrimenkul
değerleme raporlarında belirlenmiş 3.365.000 TL makul değeri ile önceki değerleme raporunda belirlenmiş olan
3.270.000 TL makul değer arasındaki 95.000 TL tutarındaki değer artışı 31 Aralık 2008 tarihli mali tablolarda gelir
tablosu ile ilişkilendirilmiştir.
(**) Mersin Kazanlı’daki arsa ilk defa 31 Aralık 2008 tarihli mali tablolarda nevi değiştirmek suretiyle Yatırım
Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış ve aynı tarihte makul değerle değerlenmiştir. Buna göre 31 Mart 2009
tarihi itibariyle defter değeri 91.821 TL olan arsanın ekspertiz değeri 720.000 TL olup makul değerle değerleme
farkı olan 628.179 TL 31 Mart 2009 tarihi itibariyle özkaynaklar grubunda yer alan Değer Artış Fonları hesabına
dahil edilmiştir.

Sayfa No: 22
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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MADDİ DURAN VARLIKLAR
MALİYET

Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler

1 Ocak 2009
Bakiyesi
3.829.861
4.429.314
10.435.484
24.397.352
2.009.124
1.416.272
46.517.407

İlaveler
23.926
10.738.972
657.574
1.423.729
12.844.201

Çıkışlar
114.184
1.876
116.060

Transfer
(582.186)
-582.186

31 Mart 2009
Bakiyesi
3.829.861
4.429.314
10.435.484
24.421.278
12.280.094
2.075.722
1.423.729
58.895.482

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

1 Ocak 2009
Bakiyesi
4.376.455
4.531.213
20.276.890
1.717.228
1.352.443
32.254.229

İlaveler
6.269
3.643.252
395.080
4.044.601

Çıkışlar
1.519
86.086
161.930
26.385
7.900
283.820

Transfer
(582.185)
-582.185

31 Mart 2009
Bakiyesi
4.377.974
4.617.299
20.445.089
4.804.680
1.755.423
36.000.465

Sayfa No: 23
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI)
MALİYET

Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

1 Ocak 2008
Bakiyesi
3.409.682
4.429.314
10.435.484
24.335.548
2.145.689
1.408.461
543.322
46.707.500

İlaveler
512.000
--61.804
73.645
7.811
360.973
1.016.233

Çıkışlar
----(210.210)
-(820.397)
(1.030.607)

Transfer
(91.821) (*)
------(91.821)

31 Aralık 2008
Bakiyesi
3.829.861
4.429.314
10.435.484
24.397.352
2.009.124
1.416.272
83.898
46.601.305

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net defter değeri
Toplam Maddi Varlıklar

1 Ocak 2008
Bakiyesi
-4.312.870
4.186.871
19.616.764
1.831.100
1.312.155
38.924
31.298.684
15.408.816
15.408.816

İlaveler
-63.585
344.342
660.126
96.338
40.288
130.675
1.335.354

Çıkışlar
----(210.210)
-(152.819)
(363.029)

Transfer
---------

31 Aralık 2008
Bakiyesi
-4.376.455
4.531.213
20.276.890
1.717.228
1.352.443
16.780
32.271.009
14.330.296
14.330.296

31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 17) üzerindeki
toplam sigorta tutarı sırasıyla 68.238.068 TL ve 68.041.493 TL’dir.

Sayfa No: 24
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet Değeri

Haklar
Birikmiş amortisman
Net defter değeri
Maliyet Değeri

20

1 Ocak
2009

Alımlar/
itfa payı

Transferle
r

Çıkışlar

31 Aralık 2009

500.000
83.898

123.133
5.439.044

223.902
180.440

-

847.035
5.703.382

583.898

5.562.177

404.342

0

6.550.417

1 Ocak
2008

Alımlar/
itfa payı

Transferle
r

Çıkışlar

25.000

-

31 Aralık 2008

Haklar
Birikmiş
amortisman

116.667
16.780

1.336.507

292.164

-

1.645.451

Net defter değeri

133.447

1.336.507

317.164

0

1.787.118

-

141.667

ŞEREFİYE

31 Mart 2009

31 Aralık 2008

Şerefiye

117.671.695

18.386.000

Toplam

117.671.695

18.386.000

(*) Dipnot 2 ve 41’de belirtildiği üzere Şirket tarafından 16 Kasım 2007 tarihinde 14.850.000 TL ve
1 Kasım 2007 tarihinde 7.750.000 TL bedelle hisseleri devir alınan Metro Yağlı Turistik İşletmeciliği ve
Petrol Ürünleri Tic. Ltd.Şti. (Metro Yağlı) ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.’ye
(Metro Turizm) ilişkin devir bedelleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nun talebi ile yeniden değerleme
çalışması yaptırılmış ve 19 Ağustos 2008 tarih ve 903 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile Metro Yağlı için
12.622.500 TL ve Metro Turizm için 6.587.500 TL olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Bu doğrultuda
ortaya çıkan toplam fark tutarı olan 3.390.000 TL, ilişikteki mali tablolarda şerefiye tutarlarından indirim
konusu yapılmış olup aynı tutar devir bedellerine ilişkin ortaklara borçlar hesabından düşülmüştür.
21

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibariyle devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.
Grup’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak (değerlenmiş) yatırım
indirimi tutarı 5.928.906 TL’dir.

22

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları bulunmamaktadır.

Sayfa No: 25
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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TAAHHÜTLER
31 Mart 2009
Verilen teminat mektubu
Verilen teminat çekleri- senetleri
Verilen ipotekler (*)

TL
TL
TL

Toplam

31 Aralık 2008

1.920.462
245.000
3.250.000

2.277.605
3.250.000

5.415.462

5.527.605

Grup’un Milli Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğu 20.05.2008-082 ve 28.04.2008-029 no’lu ihale
sözleşmeleri gereği idare tarafından sözleşmenin 11.3.8’inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve
sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında
bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak
ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,0002 (onbinde iki) oranında gecikme cezası kesilecektir.
Kesilecek ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
Grup’un Gürpınar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü ile yapmış olduğu sözleşme gereği idare
tarafından sözleşmenin 18’inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında
yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği
takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,50
(yüzde elli) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini
aşamaz.
31 Mart 2009 faaliyet dönemi içerisinde Grup 250.663 TL’lik gecikme cezası ödemiştir (31 Aralık 2008
tarihi itibariyle 250.663 TL).
(*) Tamamı yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerden oluşmaktadır.
24

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
Yürürlükteki iş kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
(2007 yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 2.260 TL
2.173 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır.
Toplam yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım hizmet sağlanan her yıl için maksimum
yükümlülüğün enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmiştir.
İşletmenin mevcut emeklilik planlarına bağlı yükümlülüğünü tahmin etmekte aktüryel değerleme
metotlarının kullanılması gerekmektedir. Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki
konsolide mali tablolarda yansıtılmıştır. Yükümlülük hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar
kullanılmıştır:

Enflasyon oranı
İskonto oranı
Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran

31 Mart 2009

31 Aralık 2008

% 5,4
% 12
% 99-% 100

% 5,4
% 12
% 99-% 100

Sayfa No: 26
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DEVAMI)
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.
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009

25

Dönem başı - 1 Ocak
Yıl içindeki artış/azalış
Ayrılanlara ödenenler
Aktuaryel kazanç

293.778
23.171
-

436.590
114.421
(378.442)
121.209

Dönem sonu

316.949

293.778

EMEKLİLİK PLANLARI
Grup’un emeklilik
bulunmamaktadır.

26

31 Aralık 2008

planları

başlıklı

kısım

kapsamında

değerlemeye

tabi

tutulacak

işlemi

DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer cari varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Diğer varlık ve yükümlülükler
Toplam
27

31 Mart 2009
5.409.440
5.409.440

31 Aralık 2008
-

ÖZKAYNAKLAR
Şirket 19 Kasım 2007 tarih ve 852 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin 8.400.000 TL’den
40.000.000 TL’ye (tamamı bedelli) çıkarılması için başvuru kararı almış ve sermaye artırımı ile ilgili
olarak SPK’ya 27.11.2007 tarih ve 365 sayılı yazı ile müracaat etmiştir. Sermaye artırımı, SPK
tarafından 12.09.2008 ve 80/969 sayı ile kayda alınmıştır. Şirket’in sermaye artırımı işlemleri 27 Kasım
2008 tarihinde tamamlanmıştır. 31 Mart 2009 tarihi itibariyle Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her
biri 1 Kr nominal değerde 4.000.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir (31 Aralık 2007 - ihraç
edilmiş ve her biri 1 Kr nominal değerde 4.000.000.000 adet hisse).
Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı
ortaklıkların ödenmiş sermayesi bağlı ortaklık hesabıyla karşılıklı olarak elimine edilmiştir.

Sayfa No: 27
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Sermaye Düzeltmesi Farkları
31 Aralık 2004 tarihine kadar yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan enflasyon farkları 2005 yılı
içinde yapılan genel kurul kararına istinaden Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmiştir. Sözkonusu
mahsup işlemi sonrası yalnızca sermaye hesabına ilişkin enflasyon düzeltme farkı olan 15.583.748 TL
özsermaye hesabında yeralmaktadır.
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit
girişlerini ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak
sermaye artışlarında kullanılabilir. Şirket’in 27 Kasım 2008 tarihinde tamamlanan sermaye artırımı
esnasında oluşan hisse senetleri ihraç primleri tutarı 72.785 TL’dir.
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu
Grup’un Ankara’da bulunan genel müdürlük binaları, İstanbul bölge müdürlüğü binası ile Mersin
Kazanlı’da bulunan arsasının yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanma tarihine kadar oluşan maliyet
değerleri ile makul değerle değerleme farkları yeniden değerleme değer artış fonuna kaydedilmiştir.
Değer artış fonunun 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki gibidir:

Ankara Genel Müdürlük Binası (Mecnun Sokak)
İstanbul Bölge Müdürlüğü Binası
Ankara Genel Müdürlük Binası (Tunalı Hilmi Caddesi)
Mersin Kazanlı Arsası
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu

31 Mart 2009
1.514.729
573.409
312.407
628.179
(31.409)
2.997.315

31 Aralık 2008
1.514.729
573.409
312.407
628.179
(31.409)
2.997.315

31 Mart 2009
58.921
58.921

31 Aralık 2008
58.921
58.921

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Yasal yedekler
Toplam
Yasal Yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin % 20’sine ulaşıncaya kadar yasal
dönem karının % 5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %
5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının % 10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek
akçeler, toplam sermayenin % 50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin
tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Geçmiş Yıl Karları Zararları
Geçmiş yıl kar / zararlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıl zararları
Toplam
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ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)

31 Mart 2009
14.055.671
(20.207.619)

31 Aralık 2008
612.481
(2.911.511)

(6.151.948)

(2.299.030)

Sayfa No: 28
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)

Azınlık Payları
Grup’un azınlık paylarına ilişkin detayı 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki
gibidir:

Dönem başı -1 Ocak
Ana ortaklık dışı payların sermaye artırımı
Metro Maden’in ilk kez konsolidasyon kapsamına
alınmasından oluşan azınlık payı
Dönem faaliyet sonuçlarından ana ortaklık
dışı paylara ayrılan tutar
Toplam
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SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2009
24.752
--

31 Aralık 2008
10.026
3.600

--

1.650

186.982
211.734

9.476
24.752

Sayfa No: 29
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)

Yurtiçi satışlar

1 Ocak –
31 Mart 2009
84.222.594

1 Ocak -31 Mart
2008
13.875.513

Yurtdışı satışlar
Satışlardan iadeler

3.855.675
(6.862.540)

(15.318)

Satış gelirleri, net

80.569.609

13.860.195

Satılan mal ve mamul maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir:
SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışların maliyeti

1 Ocak –
31 Mart 2009
72.475.283

1 Ocak -31 Mart
2008
11.285.914

(*) Değer düşüklüğü öncesi tutarı göstermektedir.
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FAALİYET GİDERLERİ
Pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki gibidir:

Pazarlama ve satış giderleri

1 Ocak –
1 Ocak -31 Mart
31 Mart 2009
2008
3.162.563
1.063.084

Toplam

1.063.084

3.162.563

Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

Genel yönetim giderleri
Toplam

1 Ocak –
1 Ocak -31 Mart
31 Mart 2009
2008
2.296.268
2.437.393
2.296.268

2.437.393

Araştırma ve geliştirme giderleri aşağıdaki gibidir:

Araştırma geliştirme giderleri
Toplam

1 Ocak –
1 Ocak -31 Mart
31 Mart 2009
2008
125
29.508
125

29.508

Sayfa No: 30
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle faaliyet giderleri nitelikleri bazında aşağıdaki gibidir:

Personel ücret ve giderleri
Tahlil analiz giderleri
Damga vergisi kesintisi
Mühendislik ve danışma gideri
Nakil vasıta kullanılan yakıtlar
Hizmet gideri
Sigorta gideri
Noter gideri
Amortisman ve tükenme payı
İlan ve reklam gideri
Diğer
Toplam
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1 Ocak –
31 Mart 2009
438.969
7.556
60.018
210.729
146.988
178.920
31.416
27.955
1.073.445
665.339
470.630
3.311.964

1 Ocak -31 Mart
2008
375.318
317.369
225.957
117.141
99.804
47.022
26.670
14.164
575.090
1.898.339

DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
Diğer faaliyetlerden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Diğer faaliyet gelirleri
Toplam

1 Ocak –
1 Ocak -31 Mart
31 Mart 2009
2008
1.262.868
3.754.156
1.262.868

3.754.156

(*) Şirket’in taşeron et üretimi sonucu olarak oluşan zararlarının taşeron firmalara yansıtılmış kısmıdır.
Diğer faaliyetlerden giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Diğer faaliyet giderleri
Toplam

1 Ocak –
31 Mart 2009
2.020.645
2.020.645

1 Ocak -31 Mart
2008
5.612.588
5.612.588

Sayfa No: 31
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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FİNANSAL GELİRLER
Finansal gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2009
2.205.152

Finansal gelirler
Toplam
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2.205.152

1 Ocak -31 Mart
2008
1.050.770
1.050.770

FİNANSAL GİDERLER
Finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2009
2.546.492

Finansal giderler
Toplam
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SATIŞ AMACIYLA
FAALİYETLER

ELDE

TUTULAN

1 Ocak -31 Mart
2008
3.507.381

2.546.492

3.507.381

DURAN

VARLIKLAR

VE

DURDURULAN

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve
durdurulan faaliyetler bulunmamaktadır.

Sayfa No: 32
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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VERGİLER
Cari Vergi Karşılığı
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2008 yılı için % 20’dir (2007 - % 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 vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan
yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8
oranındaki stopaj hariç).
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 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar
dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14. gününe kadar beyan edip 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.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5024 sayılı Kanun),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1
Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (DİE TEFE
artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %10’u aşması
gerekmektedir. 2007 yılı için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.
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. günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek 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’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Grup’a
ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:
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VERGİLER (DEVAMI)

Sayfa No: 33
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)

İştirak Kazançları İstisnası:
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç)
kurumlar vergisinden istisnadır.
İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası:
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan
hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının % 75’i kurumlar vergisinden
istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre
ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı
sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 14 ve mükerrer 14. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen
indirimler de dikkate alınır.
Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle vergi karşılığının hesaplanmasına ilişkin detay
aşağıdaki gibidir:

Vergi öncesi kar

31 Mart 2009

3.635.716

31 Aralık 2008
(3.928.361)

Etkin vergi oranı

20%

% 20

727.143
(104.391)
(604.749)
(62.937)
(44.934)

785.672
(119.433)
-(604.749)
(32.484)
29.006

Vergi oranı ile hesaplanan vergi gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler, diğer ilaveler etkisi
Kurumlar vergisinden muaf gelirler etkisi
Kullanılamayan yatırım indirimi etkisi
Diğer
Toplam vergi karşılığı

Sayfa No: 34
VAN ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 VE 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
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VERGİLER (DEVAMI)
Transfer fiyatlandırması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlaması ile ilgili yeni düzenlemeler getiren 13.
maddesi 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. AB ve OECD transfer
fiyatlandırması rehberini esas alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlaması ile ilgili düzenlemelerde
ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım
ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları
gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında
uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya
bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde
uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin
mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi
doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat
edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap
dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir
rapor hazırlayacaklardır.
Transfer fiyatlaması ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden sonra
uygulamaya açıklık getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlanmıştır.
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, varlıkların ve borçların Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına göre hazırlanan ilişikteki mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı
hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, söz konusu geçici
farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin
edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran Grup için % 20’dir (2008 - % 20).
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle net ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülüklerini doğuran
kalemler aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009
31 Aralık 2008
Ertelenmiş vergi aktifleri/ (yükümlülükleri)matrahları

Hazır değerler
Ticari alacaklar
Stoklar

(14.462)
2.174.308
4.577.520

4.577.520

Duran varlıklar

4.192.707

698.544

3.246

-

316.949

293.778

32.425

-

-

(259.165)

-

(23.750)
17.575
(7.039)

11.282.693

5.297.463

Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Ticari borçlar
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen yatırım amaçlı
gayrimenkul değerleme farkı
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen gayrimenkul değerleme
farkı
Ertelenmiş finansman gelir ve gideri
Menkul kıymetler
Yatırım indirimi
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü matrahı
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VERGİLER (DEVAMI)
31 Mart 2009

31 Aralık 2008

4.220.149

Net ertelenmiş vergi varlığı

1.059.493

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi
yükümlülükleri hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009
Dönem başı
Dönem ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Ertelenmiş vergi varlığı toplamı
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü toplamı

31 Aralık 2008

1.111.326
3.108.823
4.220.149

795.042
316.284
1.111.326

0

(51.833)
-51.833

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile
cari vergi yükümlülüklerinin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli
olduğundan mahsup edilmiştir.
Her bilanço tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden
geçirilmektedir. Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan
vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi
varlığı kayıtlara yansıtılır.
36

HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)
Hisse başına kar / (zarar) miktarı, 3.908.831 TL tutarındaki net dönem zararının Şirket hisselerinin dönem
içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplaması aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2009
Cari dönem karı / (zararı)
Ağırlıklı ortalama hisse lot
miktarı
Hisse başına kar / (zarar) (Kr olarak)

5.464.161
40.000.000

0,1359

1 Ocak - 31
Mart 2008
(338.041)

8.400.000
(40)
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İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup’un ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009
7.322.086

31 Aralık 2008
5.122.302

7.322.086

5.122.302

İlişkili taraflara borçlar

129.912.409

3.305.207

Toplam

129.912.409

3.305.207

İlişkili taraflardan alacaklar
Toplam

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar
bulunmamaktadır.
Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplamı:
31 Mart 2009 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan
menfaatler toplamı 66.539 TL’dir (31 Aralık 2008 – 97.907 TL). 2009 yılı içerisinde Şirket Genel
Kurul’unda, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere aylık 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar
verilmiştir.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup, kredi riskini
belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli
değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.
Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin
yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması ilkesi ile teminat
mektupları ve ipotek senetleri alınmaktadır.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
31.12.2008
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (1)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı (Not 10)
A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (2)
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri (3)
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı (4)
C.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat
1.973.310

5.534.182

3.148.992

502.554

958.073

--

906.500

--

--

--

1.973.310

5.053.497

3.148.992

502.554

958.073

---

480.685
8.000

---

---

---

-----

-155.053
(155.053)
72.888

-----

-----

-----

(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, bilanço tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riskini
gösteren tutarlardır.
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaşanmamış veya gecikmeli olsa da tahsilat yapılmış müşterilerden oluşmaktadır.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)

Likidite riski
Grup’un fon kaynağı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. Grup, stratejisi dahilinde
belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan fonlama şartlarındaki değişimleri saptayarak ve izleyerek
likidite riskini sürekli olarak değerlendirmektedir.
Grup, tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak izleyerek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla fonların ve borçlanma rezervinin sürekliliğini sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.
31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle, Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo
aşağıdaki gibidir:

31.12.2008
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Diğer Borçlar
Toplam

Sözleşme
Uyarınca Nakit
Defter Değeri
Çıkışlar
Toplamı
3 Aydan Kısa 3-12 Ay Arası
7.977.051
1.934.824
2.393.562
1.370.383
290.791

7.977.051
1.934.824
2.393.562
1.370.383
290.791

7.977.051
21.450
2.314.093
-281.495

-1.913.374
79.469
1.370.383
9.296

13.966.611

13.966.611

10.594.089

3.372.522

Döviz kuru riski
Grup işlemlerini TL üzerinden yapmakta, önemli bir döviz varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sebeple
Grup döviz kuru riski taşımamaktadır.
Faiz oranı riski
Grup, faiz doğuran varlık ve borçları sebebiyle faiz riskine maruz kalmaktadır. Grup’un faaliyetleri, faize duyarlı
varlıklar ve borçları farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları ya da yeniden fiyatlandırıldıklarında, faiz
oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetim tarafından sürekli kontrol edilerek
yönetilmektedir.
Faiz riski duyarlılık analizi
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2008
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değeri

900.000
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kar/zarara yansıtılan
varlıklar
Finansal yükümlülükler

7.375

Değişken faizli finansal
araçlar
Finansal yükümlülükler

7.969.676

31 Aralık 2008 tarihindeki TL cinsinden olan değişken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha
yüksek/düşük olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz gideri
sonucu vergi öncesi dönem karı 90.839 TL (31 Aralık 2007 – 29.872 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini
azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir,
sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Şirket sermayeyi finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran finansal borçlar toplamının toplam
öz sermayeye bölünmesiyle bulunur. Finansal borçlar toplamı, uzun ve kısa vadeli finansal borçların tümünü, toplam öz
sermaye ise bilançoda yer alan öz sermaye kalemini kapsar.
31.12.2008
Finansal borçlar
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
Borç/özkaynaklar oranı

7.977.051
52.504.908
0,15

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
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BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (DEVAMI)

Yoktur.
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FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
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