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Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu’na 

 

Finansal Tablolara ĠliĢkin Rapor 

 

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin (“ġirket”) 31 Aralık 2014 tarihli finansal 

durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 

özkaynaklar değiĢim tablosu, nakit akıĢ tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve 

diğer açıklayıcı notlardan oluĢan iliĢikteki finansal tablolarını denetlemiĢ bulunuyoruz. 

 

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu 

 

ġirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak 

hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlıĢlık 

içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüĢ vermektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na 

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

Denetim Standartları‟nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları‟na uygun olarak yürütülmüĢtür. 

Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli 

yanlıĢlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini 

gerektirmektedir. 

 

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla 

denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile 

kaynaklı “önemli yanlıĢlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki 

muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, Ģartlara uygun denetim 

prosedürlerini tasarlamak amacıyla iĢletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun 

sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, iĢletmenin iç kontrolünün etkinliğine 

iliĢkin bir görüĢ verme amacı taĢımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun 

değerlendirilmesinin yanı sıra, iĢletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının 

uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. 

 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün oluĢturulması için 

yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 



 

 

 

Görüş 

 

GörüĢümüze göre, finansal tablolar, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 31 Aralık 

2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve 

nakit akıĢlarını Türkiye Muhasebe Standartları‟na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir 

biçimde sunmaktadır. 

 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ĠliĢkin Rapor 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun (“TTK”) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; ġirket‟in 1 Ocak – 

31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile ġirket esas sözleĢmesinin 

finansal raporlamaya iliĢkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıĢtır. 

 

TTK‟nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen 

açıklamaları yapmıĢ ve talep edilen belgeleri vermiĢtir.  

 

TTK‟nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve 

Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 27 ġubat 2015 tarihi itibariyle ġirket‟in Yönetim Kurulu‟na sunulmuĢtur. 

 

Diğer Husus 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2013 tarihinde sonra eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi baĢka bir bağımsız 

denetim kuruluĢu tarafından yapılmıĢtır. Önceki bağımsız denetim kuruluĢu, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 

hazırlanan finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 

tablosu, özkaynaklar değiĢim tablosu, nakit akıĢ tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar 

ve diğer açıklayıcı notlar ile ilgili olarak 27 ġubat 2014 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüĢ 

bildirmiĢtir. 
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 Dipnot Cari dönem GeçmiĢ dönem 

 Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

VARLIKLAR    

 

Dönen varlıklar  225.969.846 206.294.814 

 

Nakit ve nakit benzerleri 6 9.493.194 6.141.945 

Ticari alacaklar  153.234.692 137.276.724 

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7 531.719 - 

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 8 152.702.973 137.276.724 

Diğer alacaklar  210.984 29.252 

   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 10 184.104 - 

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10 26.880 29.252 

Stoklar 11 61.089.496 60.290.822 

PeĢin ödenmiĢ giderler 13 1.564.685 1.581.493 

Diğer dönen varlıklar 30 376.795 974.578 

 

Duran varlıklar  132.239.551 123.020.025 

 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 4 10.152.612 10.207.664 

Maddi duran varlıklar 15 118.861.591 109.623.458 

Maddi olmayan duran varlıklar 18 1.622.351 1.311.584 

PeĢin ödenmiĢ giderler 13 1.602.997 1.877.024 

Diğer duran varlıklar  - 295 

 

TOPLAM VARLIKLAR  358.209.397 329.314.839 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar, Olmuksan International Paper Ambalaj 

Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından 27 ġubat 2015 tarihinde onaylanmıĢtır. ġirket‟in 

hissedarları, finansal tablolar üzerinde değiĢiklik yapma hakkına sahip olup ġirket‟in olağan genel 

kurul toplantısında finansal tablolar hissedarlar tarafından onaya tabidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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 Dipnot Cari dönem  GeçmiĢ dönem 

 Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

KAYNAKLAR    

 

Kısa vadeli yükümlülükler  92.425.054 79.319.095 

 

Kısa vadeli borçlanmalar 25 39.031.317 31.028.175 

Ticari borçlar  42.155.016 41.164.698 

   - İlişkili taraflara ticari borçlar 7 868.453 3.948.502 

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 8 41.286.563 37.216.196 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 28 2.326.452 29.992 

Diğer borçlar  1.499.865 1.251.678 

   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 10 1.499.865 1.251.678 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 41         441.866   797.121 

ErtelenmiĢ gelirler 13 668.625 772.561 

Kısa vadeli karĢılıklar  6.299.677 4.271.886 

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 28 3.257.979 2.432.392 

   - Diğer kısa vadeli karşılıklar 26 3.041.698 1.839.494 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  2.236 2.984 

 

Uzun vadeli yükümlülükler  14.712.470 14.091.641 

 

Uzun vadeli karĢılıklar  12.622.000 12.018.006 

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

    uzun vadeli karşılıklar 28 12.622.000 12.018.006 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü 41 2.090.470 2.073.635 

 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  107.137.524 93.410.736 

 

ÖZKAYNAKLAR  251.071.873 235.904.103 

 

ÖdenmiĢ sermaye 31 32.602.500 32.602.500 

Sermaye düzeltme farkları 31 90.564.317 90.564.317 

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 31 8.831.260 8.831.260 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 
   birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler  (2.046.376) (1.555.359) 
   - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden  
    Ölçüm Kayıpları 39 (2.046.376) (1.555.359) 

GeçmiĢ yıllar karları  105.461.385 88.764.339 

Net dönem karı  15.658.787 16.697.046 

 

TOPLAM KAYNAKLAR  358.209.397 329.314.839 
 

 

 
 

 

 
 

   Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.



OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ  

SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 DÖNEMLERĠNE AĠT  

KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

3 

 

  Cari dönem GeçmiĢ dönem 
 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Hasılat 32   515.400.838 444.602.640 

Satışların maliyeti (-) 32       (422.525.653)   (362.984.499) 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar        92.875.185 81.618.141 

 

BRÜT KAR 32       92.875.185 81.618.141 

 

Genel yönetim giderleri (-) 34     (41.953.660) (34.462.559) 

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 34     (36.111.717) (32.391.457) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 35           12.695.984 10.953.895 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 35       (4.449.157) (3.623.415) 
 

ESAS FAALĠYET KARI          23.056.635 22.094.605 

 

Yatırım faaliyetlerden diğer gelirler 36   191.548 125.610 

Yatırım faaliyetlerden diğer giderler (-) 36 (43.386) (36.228) 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların  

   karlarından /(zararlarından) paylar 4         64.994 614.697 
 

FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI              23.269.791 22.798.684 
 

Finansman gelirleri 38   275.507 295.779 

Finansman giderleri (-) 38   (3.506.458) (2.260.737) 
 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER 

   VERGĠ ÖNCESĠ KARI              20.038.840 20.833.726 
 

Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)  

   - Dönem vergi gideri (-) 41       (4.270.475) (2.854.285) 

   - ErtelenmiĢ vergi gelir/(gideri) 41         (109.578) (1.282.395) 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI                  15.658.787 16.697.046 
 

DÖNEM KARI                  15.658.787         16.697.046 
 
Pay BaĢına Kazanç  0,4803 0,5121 
 
   - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç 42 0,4803 0,5121 
 

DĠĞER KAPSAMLI (GĠDER) /GELĠR: 
 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar    
 

- TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 39 (583.760) (9.446) 
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  
   Diğer Kapsamlı Gelire ĠliĢkin Vergiler 39 92.743 1.889 
 

DĠĞER KAPSAMLI (GĠDER) /GELĠR    (491.017) (7.557) 
 

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR          15.167.770 16.689.489 

 
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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    Kar veya zararda yeniden 
    sınıflandırılmayacak 
    birikmiĢ diğer 
    gelirler ve giderler 
   Kardan  
  Sermaye ayrılan TanımlanmıĢ Fayda  
 ÖdenmiĢ düzeltme kısıtlanmıĢ Planları Yeniden GeçmiĢ yıllar Net dönem 
 sermaye farkları yedekler Ölçüm Kayıpları karları karı Toplam 
 

GEÇMĠġ DÖNEM 
 

1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler 
    (dönem baĢı)  32.602.500 90.564.317 8.831.260 (1.547.802) 70.955.582 17.808.757 219.214.614 
 

GeçmiĢ dönem karının geçmiĢ yıllar  
   karlarına transferi  - - - - 17.808.757 (17.808.757) - 
Toplam kapsamlı gelir - - - (7.557) - 16.697.046 16.689.489 
 

31 Aralık 2013 itibariyle  
   bakiyeler (dönem sonu) 32.602.500 90.564.317 8.831.260 (1.555.359) 88.764.339 16.697.046 235.904.103 
 

CARĠ DÖNEM 
 

1 Ocak 2014 itibariyle bakiyeler 
   (dönem baĢı) 32.602.500 90.564.317 8.831.260 (1.555.359) 88.764.339 16.697.046 235.904.103 
 

Önceki dönem karının geçmiĢ yıllar  
   karlarına transferi   - - - - 16.697.046 (16.697.046) - 
Toplam kapsamlı gelir  - - - (491.017) - 15.658.787 15.167.770 
 

31 Aralık 2014 itibariyle 
   bakiyeler (dönem sonu) 32.602.500 90.564.317 8.831.260 (2.046.376) 105.461.385 15.658.787 251.071.873 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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  Cari dönem GeçmiĢ dönem 

 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 
 Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 
A.ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI: 
 
Dönem karı   15.658.787 16.697.046 
Dönem net karı mutabakatı ilgili düzeltmeler: 
Amortisman ve itfa payları 37 10.338.434 9.575.837 
Faiz geliri 38 (273.589) (290.324) 
Faiz gideri 38 3.500.281 2.242.867 
Kıdem tazminatı karĢılık giderleri  28 1.992.994 1.799.196 
Konusu kalmayan karĢılıklar /karĢılık giderleri  2.384.458 (1.476.499) 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karından paylar 4 (64.994) (614.697) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satıĢından  
kaynaklanan kar 36 (148.162) (89.382) 
ġüpheli alacak karĢılığındaki değiĢim (net) 8 865.984 1.522.219 
Stok değer düĢüĢ karĢılığındaki değiĢim (net) 11 366.201 (99.941) 
Vergi gideri 41 4.380.053 4.136.680 
ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler: 
Ticari alacaklardaki değiĢim 7-8 (16.823.952) (14.339.736) 
Stoklardaki değiĢim 11 (1.164.875) (7.740.232) 
Diğer alacaklardaki ve varlıklardaki değiĢim  416.346 (730.592) 
PeĢin ödenmiĢ giderlerdeki değiĢim 13 16.808  (389.366) 
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değiĢim  2.296.461 (318.521) 
Ticari borçlardaki değiĢim  7-8 990.318 12.334.145 
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki değiĢim  143.503 (2.226.646) 
Borç karĢılıklarındaki değiĢim  (356.667) (565.560) 
 
Faaliyetlerden elde edilen nakit akıĢları 
Ödenen vergiler 41 (4.625.730) (4.567.141) 
Ödenen faizler 38 (3.500.281) (2.242.867) 
Alınan faizler 38 273.589 290.324 
Ödenen kıdem tazminatları 28 (1.852.715) (1.534.492) 

 
ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  14.813.252 11.372.318 
 
B.YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI:   
Maddi duran varlık alımı 15 (19.637.935) (12.747.899) 
Maddi duran varlık satıĢından elde edilen nakit  368.525 489.544 
Maddi olmayan duran varlık alımı 18 (469.762) (17.971) 
PeĢin ödenmiĢ giderlerdeki değiĢim 13 274.027 (1.439.053) 

 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   (19.465.145) (13.715.379) 

 
C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI 
Kredi geri ödemeleri  (110.706.885) (174.312.578) 
Alınan krediler  118.710.027 173.624.857 
 
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit  8.003.142 (687.721) 

 
Nakit ve nakit benzerlerindeki değiĢim  3.351.249 (3.030.782) 
Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri  6.141.945 9.172.727 
 
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 9.493.194 6.141.945 

 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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DĠPNOT 1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 
Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“ġirket”) 13 Ağustos 1958 tarihinde 
Cam Soda Sanayi A.ġ. olarak kurulmuĢ, 1963 yılında ünvan değiĢikliği yapılarak iĢtigal konusu 
değiĢtirilmiĢtir. ġirket 1968 yılından bu yana her nevi oluklu mukavva kutu imalatı ve satıĢını 
gerçekleĢtirmektedir.  Eski ünvanı Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret 
Anonim ġirketi olan ġirketin ünvanı 26 Mart 2013 tarihi itibariyle Olmuksan International Paper 
Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi olarak değiĢmiĢ olup, unvan değiĢikliği 1 Nisan 2013 
tarihli 8290 sayılı ticari sicil gazetesinde tescil ve ilan olmuĢtur. 
 
Gebze, Ġzmir, Adana, Bursa, Çorlu, Çorum ve Manisa tesislerinde her nevi ve ebatta oluklu mukavva 
kutu üretilip gıda sektöründen sanayi sektörüne kadar geniĢ bir müĢteri portföyüne satıĢa 
sunulmaktadır. Edirne ve Çorum Kağıt Tesislerinde iĢlenip yeniden hammaddeye çevrilen atık 
kağıtlar, diğer tesislerin bir kısım ham madde ihtiyacını sağlamaktadır. Yönetim Kurulu 3 Haziran 
2013 tarihinde almıĢ olduğu karar gereği, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün Antalya-56434-58697 
sicil sayısında kayıtlı Ģubemizin, ticari faaliyetlerinin 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren 
sonlandırılmasına karar vermiĢtir. 
 
ġirket‟in kanuni merkez adresi FSM Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No:8 34471 
Ümraniye-Ġstanbul olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ġirket‟in 994 adet çalıĢanı bulunmaktadır  
(31 Aralık 2013: 941). ġirket hisseleri 1986 yılından itibaren Borsa Ġstanbul (BĠST)‟da iĢlem 
görmektedir.  
 
1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar, Olmuksan International Paper Ambalaj 
Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından 27 ġubat 2015 tarihinde onaylanmıĢtır. ġirket‟in 
hissedarları, finansal tablolar üzerinde değiĢiklik yapma hakkına sahip olup ġirket‟in olağan genel 
kurul toplantısında finansal tablolar hissedarlar tarafından onaya tabidir. 
 
ġirket üzerinde kontrolü elinde tutan taraf International Paper Container Holdings (Spain)‟tir. 11 
Aralık 2013 tarihinde International Paper Holding Turkey B.V. (tasfiye halinde) sahip olduğu 
1.425.713.901,50 adet hissesini International Paper Container Holdings (Spain)‟e devretmiĢtir. 
ġirketin nihai ortağı International Paper‟dır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 
 

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar 

 

2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları 

 

ĠliĢikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II–14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden 

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

olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıĢtır. TMS‟ler; Türkiye Muhasebe 

Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları 

içermektedir. 

ġirket‟in finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan 

formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur. Bu kapsamda geçmiĢ 

döneme ait finansal tablolarda gerekli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan halka açık 

Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 

uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. ġirket‟in finansal tabloları bu karar çerçevesinde 

hazırlanmıĢtır. 

ġirket ve müĢterek yönetime tabi ortaklığının muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal 

tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve Ģartlara, Türk Ticaret Kanunu 

(“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarına 

uymaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve 

yükümlülüklerin dıĢında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıĢ, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru 

sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiĢtir. 

 
2.2 Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler, KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli 

Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
2.2.1 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları 
 
a)  Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan 

değiĢiklikler 
 
Bulunmamaktadır.  
 

b) 2014 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 
standartlar, mevcut standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 

 

TFRS 10, 11, TMS 27 (DeğiĢiklikler) Yatırım ġirketleri
1
 

TMS 32 (DeğiĢiklikler)   Finansal Varlık ve Finansal Borçların NetleĢtirilmesi
1
 

TMS 36 (DeğiĢiklikler)   Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer 

Açıklamaları
1
 

TMS 39 (DeğiĢiklikler)    Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma 

Muhasebesinin Devamlılığı
1
 

TFRS Yorum 21   Harçlar ve Vergiler
1
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

b) 2014 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (Devamı) 

 

TMS 21 (DeğiĢiklikler)   Kur DeğiĢiminin Etkileri
2
 

 
1
  1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan hesap dönemlerinden itibaren 

geçerlidir. 
2
   DeğiĢikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.   

 

TFRS 10, 11, TMS 27 (DeğiĢiklikler) Yatırım ġirketleri 

 

Bu değiĢiklik ile TFRS 10‟a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım iĢletmesi tanımını karĢılayan 

iĢletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi 

zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına iliĢkin istisna getirilmiĢtir. 

 

TMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların NetleĢtirilmesi 

 

TMS 32‟deki değiĢiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleĢtirilmesine yönelik kurallar ile 

ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değiĢiklikler özellikle „cari dönemde 

yasal olarak uygulanabilen mahsuplaĢtırma hakkına sahip‟ ve „eĢ zamanlı tahakkuk ve ödeme‟ 

ifadelerine açıklık getirir. 

TMS 36 (DeğiĢiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları 

 

TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düĢüklüğüne uğramıĢ 

varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne iliĢkin açıklamalarda bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu 

değiĢiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuĢ olup, TMS 36‟nın 130 ve 134 üncü paragrafları 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

TMS 39 (DeğiĢiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin 

Devamlılığı 

 

TMS 39‟da yapılan bu değiĢiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin 

dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma 

muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiĢtir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.2 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in finansal tabloları bir 
önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. ġirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal 
durum tablosunu (finansal durum tablosusunu), 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmıĢ finansal 
durum tablosu (finansal durum tablosusu) ile 1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait kar veya zarar ve 
diğer kapsamlı gelir, nakit akıĢ ve özkaynaklar değiĢim tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemi 
ile karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir. 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2013 tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar aĢağıdaki gibidir: 

 

Finansal durum tablosundaki değişiklikler  31 Aralık 2013 

Diğer borçlar (önceden raporlanan) 189.856 
PeĢin ödenen kurumlar vergisi 1.061.822 

Diğer borçlar (yeniden düzenlenmiĢ) 1.251.678 
 

Dönem karı vergi yükümlülüğü (önceden raporlanan) 1.858.943 
PeĢin ödenen kurumlar vergisi   (1.061.822) 

Dönem karı vergi yükümlülüğü (yeniden düzenlenmiĢ)   797.121 

 

2.3. MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar 
 

MüĢterek yönetime tabi ortaklıklar, ġirket‟in bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak 

kontrolüne tabi ve sözleĢme ile ekonomik bir faaliyetin beraberce üstlenildiği Ģirketlerdir. ġirket bu 

Ģirket üzerindeki müĢterek kontrolü, kendisinin doğrudan sahip olduğu hisselerden yararlanarak 

sağlamaktadır.  
 

MüĢterek yönetime tabi ortaklık, TMS 11 “MüĢterekAnlaĢmalar” standardında uygun olarak özkaynak 

yöntemi kullanarak muhasebeleĢtirilmiĢtir (Dipnot 4). MüĢterek yönetime tabi ortaklıkların 

eliminasyona tabi olmayan kısımları, iliĢkili taraf açıklamaları dipnotunda sunulmuĢtur (Dipnot 7). 
 

MüĢterek yönetime tabi ortaklığın finansal tabloları, finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak 

muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek dipnot 2.1‟de belirtilen Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıĢtır. MüĢterek yönetime tabi ortaklığın faaliyet sonuçları, satın 

alma veya elden çıkarma iĢlemlerine uygun olarak söz konusu iĢlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil 

edilmiĢ veya hariç bırakılmıĢlardır.  
 

ġirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Dönkasan DönüĢen Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret 

A.ġ.‟nin %49,98 oranında hissesine sahip iken, 19 Aralık 2012 tarihinde TURSA A.ġ‟ye ait 30 adet 

hisse ve EKSA Export Sanayi Mamül SatıĢ A.ġ‟ye ait 1 adet hisse 113,33 TL/hisse bedel ile toplam 

3.513,23 TL karĢılığında satın almıĢtır. ġirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Dönkasan DönüĢen 

Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin %50,00 oranında hissesine sahiptir. 31 Aralık 2014 

tarihli finansal tablolarda Dönkasan müĢterek yönetime tabi ortaklık olarak sınıflandırılmıĢtır.  
 

 Faaliyet 

 gösterilen  Etkin ortaklık 

MüĢterek yönetime tabi ortaklık sektör MüteĢebbis ortak oranı (%) 

 

Dönkasan Oluklu Mukavva Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ġ. 50,00 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4. Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiĢiklik ve hatalar 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 

geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 

tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye 

yönelik olarak uygulanır. 

 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 

Hasılat 

 

Gelirler, tahsil edilmiĢ veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 

Tahmini müĢteri iadeleri, indirimler ve karĢılıklar söz konusu tutardan düĢülmektedir. 

 

SatıĢ iĢlemi bir finansman iĢlemini içeriyorsa, satıĢ bedelinin makul değeri, izleyen dönemlerde 

yapılacak tahsilatların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. SatıĢ bedelinin nominal 

değeri ile makul değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere yine tahakkuk esasına 

göre kaydedilir. 

 

Malların satıĢından elde edilen gelir, aĢağıdaki Ģartların tamamı yerine getirildiğinde 

muhasebeleĢtirilir: 

 

- ġirket‟in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

- ġirket‟in mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde 

etkin bir kontrolünün olmaması, 

- Gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi, 

- ĠĢlemle iliĢkili ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması ve 

- ĠĢlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi.   

 

Temettü gelirleri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır. 

 

Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, ġirket‟in ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin 

güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara 

bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriĢlerini söz 

konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk 

ettirilir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

Stoklar 

 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve 

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

uygun olan yönteme göre ve çoğunlukla ilk-giren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir. Net 

gerçekleĢebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından tahmini 

tamamlanma maliyeti ile satıĢı gerçekleĢtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin 

toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleĢebilir değeri maliyetinin altına 

düĢtüğünde, stoklar net gerçekleĢebilir değerine indirgenir ve değer düĢüklüğünün oluĢtuğu yılda kar 

veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 

 

Daha önce stokların net gerçekleĢebilir değere indirgenmesine neden olan koĢulların geçerliliğini 

kaybetmesi veya değiĢen ekonomik koĢullar nedeniyle net gerçekleĢebilir değerde artıĢ olduğu 

kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı iptal edilir. Ġptal edilen tutar önceden 

ayrılan değer düĢüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi 

itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan 

kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı değer kayıpları düĢülerek 

finansal tablolara yansıtılır. 

 

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiĢ olan diğer amaçlar doğrultusunda inĢa 

edilme aĢamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düĢüklüğü kaybı düĢülerek 

gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan 

amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 

ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı 

ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için 

her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa 

olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı Ģekilde amortismana tabi tutulur. 

 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu 

oluĢan kazanç veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar 

veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 

 

Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman 

yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 
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Maddi duran varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aĢağıdaki gibidir: 

 Yıl 

Binalar 40 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 10-20 

Makine, tesis ve cihazlar 9-15 

Motorlu TaĢıtlar 4-5 

DemirbaĢlar 8-10 

 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıkları içermektedir. 

 

Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetinden itfa ve tükenme paylarının düĢülmesiyle ifade 

edilir. Ġtfa ve tükenme payları beĢ yılı aĢmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanır. 

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

sonunda maddi olmayan duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karĢılık 

ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili 

maddi olmayan duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satıĢ fiyatından 

yüksek olanı olarak kabul edilir. 

 

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 

 

ġirket, ertelenmiĢ vergi varlıkları (Dipnot 41) dıĢında kalan her bir varlık için her bir finansal durum 

tablosu (bilanço) tarihinde, söz konusu varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir 

gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir 

tutarı tahmin edilir. Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir 

tutar her bir finansal durum tablosu tarihinde tahmin edilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili 

varlığın satıĢı için katlanılacak giderler düĢüldükten sonraki net rayiç değeri ile kullanım değerinin 

yüksek olanıdır. 

 

Değer düĢüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olarak en alt seviyede 

gruplanırlar. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı 

değeri, kullanım veya satılması için gerekli olan giderler düĢüldükten sonraki satıĢ yoluyla geri elde 

edilecek tutardan yüksekse değer düĢüklüğü meydana gelmiĢtir. Değer düĢüklüğü kayıpları kar veya 

zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü 

kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın, değer düĢüklüğünün kayıtlara 

alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce 

değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir. 

 

Borçlanma Maliyetleri 

 

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

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

maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil 

edilmektedir.  
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ġirket genel amaçlı olarak borçlandığında ve bu fonların bir kısmı bir özellikli varlığın finansmanı için 

kullanıldığı durumlarda, aktifleĢtirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili varlığa iliĢkin 

yapılan harcamalara uygulanacak bir aktifleĢtirme oranı yardımı ile belirlenir. Bu aktifleĢtirme oranı, 

özellikli varlık alımına yönelik yapılmıĢ borçlanmalar hariç olmak üzere, ġirket‟in ilgili dönem 

süresince mevcut tüm borçlarına iliĢkin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Yatırımlar 

ilgili kredinin henüz harcanmamıĢ kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle 

elde edilen finansal yatırım geliri aktifleĢtirilmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. 

 

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 

tablosuna kaydedilmektedir. 

 

ĠĢletme BirleĢmeleri 

 

ĠĢletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleĢtirilir. Bir iĢletme birleĢmesinde 

transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen iĢletme 

tarafından transfer edilen varlıkların birleĢme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen iĢletme 

tarafından edinilen iĢletmenin önceki sahiplerine karĢı üstlenilen borçların ve edinen iĢletme tarafından 

çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma iliĢkin maliyetler genellikle 

oluĢtukları anda gider olarak muhasebeleĢtirilir.  

 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun 

değerleri üzerinden muhasebeleĢtirilir. AĢağıda belirtilenler bu Ģekilde muhasebeleĢtirilmez: 

 

- ErtelenmiĢ vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin 

varlık ya da yükümlülükler, sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan 

Faydalar standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleĢtirilir; 

 

- Satın alınan iĢletmenin hisse bazlı ödeme anlaĢmaları ya da ġirket‟in satın alınan iĢletmenin 

hisse bazlı ödeme anlaĢmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme 

anlaĢmaları ile iliĢkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde  

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme AnlaĢmaları standardı uyarınca muhasebeleĢtirilir. 
 

- TFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı 

uyarınca satıĢ amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma) TFRS 

5‟de belirtilen kurallara göre muhasebeleĢtirilir. 

 

ġerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan iĢletmedeki varsa kontrol gücü olmayan 

payların ve, varsa, aĢamalı olarak gerçekleĢen bir iĢletme birleĢmesinde edinen iĢletmenin daha 

önceden elinde bulundurduğu edinilen iĢletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri 

toplamının, satın alınan iĢletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aĢan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme 

sonrasında satın alınan iĢletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan 

iĢletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan iĢletmedeki 

payların gerçeğe uygun değeri toplamını aĢması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan 

kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleĢtirilir. 
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Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda iĢletmenin net varlıklarının belli bir 

oranda pay hakkını veren kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri 

üzerinden ya da satın alınan iĢletmenin tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar 

oranında muhasebeleĢtirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir iĢleme göre belirlenir. 

Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu 

durumlarda, bir baĢka TFRS standardında belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür. 

 

Bir iĢletme birleĢmesinde ġirket tarafından transfer edilen bedelin, koĢullu bedeli de içerdiği 

durumlarda, koĢullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve iĢletme 

birleĢmesinde transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin 

sonucunda koĢullu bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme 

Ģerefiyeden geçmiĢe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleĢme tarihinden sonraki, edinen 

iĢletmenin iĢletme birleĢmesinde muhasebeleĢtirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu 

dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz. 
 
Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koĢullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki 

değiĢiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleĢtirme iĢlemleri, koĢullu bedel için yapılan 

sınıflandırma Ģekline göre değiĢir. Özkaynak olarak sınıflandırılmıĢ koĢullu bedel yeniden ölçülmez ve 

buna iliĢkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleĢtirilir. Varlık ya da borç olarak 

sınıflandırılan koĢullu bedelin Finansal araç niteliğinde olması ve TMS 39 Finansal Araçlar: 

MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koĢullu bedel 

gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değiĢiklikten kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda 

ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilir. TMS 39 kapsamında olmayanlar ise, TMS 37 

KarĢılıklar veya diğer uygun TFRS‟ler uyarınca muhasebeleĢtirilir. 
 
AĢamalı olarak gerçekleĢen bir iĢletme birleĢmesinde ġirket‟in satın alınan iĢletmede önceden sahip 
olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani ġirket‟in kontrolü 
ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür ve, varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde 
muhasebeleĢtirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleĢtirilen satın 
alınan iĢletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı 
altında kar/zarara aktarılır. 

 
ĠĢletme birleĢmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleĢmenin gerçekleĢtiği raporlama tarihinin 
sonunda tamamlanamadığı durumlarda, ġirket muhasebeleĢtirme iĢleminin tamamlanamadığı kalemler 
için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım 
tarihinde muhasebeleĢtirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve 
durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya 
yükümlülük muhasebeleĢtirilir.  
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Finansal Araçlar 
 
Finansal varlıklar  
 
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden 
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım iĢlemiyle doğrudan 
iliĢkilendirilebilen harcamalar düĢüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleĢtirilir.  
 
Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı 
koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan iĢlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 
 
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine 
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak 
sınıflandırılır. 
 
Etkin faiz yöntemi 
 
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit 
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) 
krediler ve alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı 
kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal 
varlıklardır.   
 
Kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düĢüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan 
faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki 
değiĢikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleĢtirilir ve 
finansal varlıklar değer artıĢ fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düĢüklüğüne 
uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artıĢ fonunda biriken toplam kar/zarar, kar veya zarar 
tablosuna sınıflandırılmaktadır. 
 
Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde 
belirlenemeyen satılmaya hazır özkaynak araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla iliĢkili olan ve 
ödemesi bu tür varlıkların satıĢı yoluyla yapılan türev araçları, maliyet değerinden her raporlama 
dönemi sonunda belirlenen değer düĢüklüğü zararları düĢülmüĢ tutarlarıyla değerlenir. 

 

Krediler ve alacaklar 

 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iĢlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 

kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti 

üzerinden değer düĢüklüğü düĢülerek gösterilir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlık veya 

finansal varlık ġirketleri, her finansal durum tablosu tarihinde değer düĢüklüğüne uğradıklarına iliĢkin 

göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.  

 

Finansal varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve 

söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen 

gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer 

düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğü zararı 

oluĢur. 

 

Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düĢüklüğü tutarı gelecekte beklenen 

tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan 

bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

 

Bir karĢılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün 

finansal varlıklarda, değer düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düĢülür. 

Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. 

KarĢılık hesabındaki değiĢimler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.  
 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve 

azalıĢ değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 

iliĢkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı, değer düĢüklüğünün iptal 

edileceği tarihte yatırımın değer düĢüklüğü hiçbir zaman muhasabeleĢtirilmemiĢ olması durumunda 

ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet tutarını aĢmayacak Ģekilde kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 

tablosunda iptal edilir. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düĢüklüğü sonrasında meydana 

gelen artıĢ, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 

3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği 

riski taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.  

 

Finansal yükümlülükler 

 

ġirket‟in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleĢmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır.  

 

ġirket‟in tüm borçları düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa 

dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için 

uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda belirtilmiĢtir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

Finansal yükümlülükler 

 
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  
 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 

birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir. 

 

Diğer finansal yükümlülükler 

 

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ 

gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilir.  

 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 

giderinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 

ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak 

tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen 

orandır.  
 

Kur DeğiĢiminin Etkileri 
 

ġirket‟in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para 

birimleri) gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. 

Finansal durum tablosuda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler finansal durum 

tablosu tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri 

ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe 

uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL‟ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet 

cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 

tutulmazlar. 

 

Kur farkları oluĢtukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleĢtirilirler. 

 

Pay BaĢına Kazanç 

 

ġirket‟in kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, net karın, yıl 

boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur. 

 

Türkiye‟de Ģirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiĢ yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 

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

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

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

dikkate alınarak bulunmuĢtur. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi ile 

finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

 

ġirket raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, 

finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 

 

KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Borçlar 

 

ġirket geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir borcunun bulunması, borcunun yerine getirilmesinin 

muhtemel olması ve söz konusu borç tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması 

durumunda finansal tablolarda karĢılık ayırır. 

 

KarĢılık olarak ayrılan tutar, borca iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, finansal 

durum tablosu tarihi itibariyle borcunun yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi 

yoluyla hesaplanır. 

 

KarĢılığın, mevcut borcunun karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi 

durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eĢittir.  

 

KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 

hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

ĠliĢkili Taraflar 

 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, nihai ortaklar, üst düzey yönetim ve yönetim 

kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan Ģirketler 

ile konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar, müĢterek yönetime tabi iĢletmeler ve iĢtirakler 

“iliĢkili taraflar” olarak kabul edilmiĢlerdir (Dipnot 7). 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiĢ vergiyi 

içermektedir.  

 

Cari vergi  

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 

kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da 

vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. ġirket‟in cari vergi yükümlülüğü 

finansal durum tablosu tarihi itibariyle yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranı 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

ErtelenmiĢ vergi 

 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda 

gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 

farklılıkların finansal durum tablosu yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate 

alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici 

farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, 

gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle 

muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali 

kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa 

finansal tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez.  

 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, ġirket‟in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği 

ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı 

ortaklık ve iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiĢ vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde 

etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili 

farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması Ģartlarıyla hesaplanmaktadır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her finansal durum tablosu tarihi itibariyle gözden geçirilir. 

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde 

edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve finansal durum tablosu tarihi itibariyle yasallaĢmıĢ 

veya önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ 

vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket‟in finansal durum tablosu tarihi 

itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için 

tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini 

mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi 

mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da ġirket‟in cari vergi varlık ve 

yükümlülüklerini netleĢtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönem cari ve ertelenmiĢ vergisi 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 

kalemlere iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da 

iĢletme birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait 

ertelenmiĢ vergi, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda gider ya da gelir olarak 

muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmelerinde, Ģerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan 

bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde 

elde ettiği payın satın alım maliyetini aĢan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde 

bulundurulur. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 

 

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

veya iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan 

Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda 

planları olarak nitelendirilir.  

 

Finansal durum tablosuda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların 

emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 

hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır. Söz konusu karĢılığın ölçülmesinde kullanılan aktüer 

varsayımlarındaki değiĢimlerden kaynaklı aktüer kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosu ile 

iliĢkilendirilerek mali tablolara yansıtılır. 

 

Nakit AkıĢ Tablosu 

 

Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin nakit akıĢları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıĢları, ġirket‟in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢlarını 

gösterir.  

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve 

finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akıĢlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akıĢları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı 

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 

aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riskini 

taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

Sermaye ve Temettüler 

 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 

kararının alındığı dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir. 

 

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Dipnot 2.2‟ te belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda 
muhasebeleĢtirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aĢağıdaki yorumları yapmıĢtır: 
 
Ekonomik ömürlerin belirlenmesi, stok değer düĢüklüğü karĢılığının (Dipnot 11) ve Ģüpheli alacak 
karĢılığının belirlenmesi (Dipnot 8) sırasında Yönetim tarafından bazı öngörüler yapılmıĢtır. 
 
Ticari alacaklar için ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığı, geçmiĢ tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak 
ve vade gün sayıları değerlendirilerek belirlenmektedir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı) 

 

Stoklar, net gerçekleĢebilir değer ya da maliyet bedelinden düĢük olanı ile değerlenir. Net 

gerçekleĢebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından, tamamlanma 

maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli satıĢ maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır. 

 

ErtelenmiĢ vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi 

değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.  

 

ErtelenmiĢ vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca finansal durum tablosu tarihi 

itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir 

geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, 

gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 

Ģartıyla hesaplanmaktadır (Dipnot 41). 

 

2.6. NetleĢtirme/ Mahsup 

 

Ġçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı 

gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler 

itibariyle toplulaĢtırılarak gösterilir. ĠĢlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu 

iĢlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düĢüklüğü düĢüldükten 

sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. 

ġirket‟in normal iĢ akıĢı içinde gerçekleĢtirdiği iĢlemler sonucunda, “Hasılat” baĢlıklı kısımda 

tanımlanan gelirler dıĢında elde ettiği gelirler, iĢlem veya olayın özüne uygun olması Ģartıyla, net 

değerleri üzerinden gösterilir. 
 

 

2.7. TMS/ TFRS’ye ve KGK tarafından yayınlanan ilke kararlarına uygunluk beyanı  
 
ġirket yönetimi, finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan TMS/ TFRS‟lere ve KGK ilke 
kararlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. ġirket yönetimi olarak, 
cari ve önceki döneme ait finansal tablolar ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotların 
TMS/TFRS‟lere uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu beyan eder. 
 
 

DĠPNOT 3 - ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 
 
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 4 - DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR 
 

  31Aralık 2014   31 Aralık 2013  

 

 (%) TL (%) TL 

Dönkasan 50,00   10.152.612 50,00 10.207.664 

 

Toplam    10.152.612  10.207.664 

 

Dönkasan‟ın finansal tablolarıyla ilgili özet bilgiler aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Dönen varlıklar  22.861.001 20.851.140 

Duran varlıklar  5.655.199 5.955.453 

 

Toplam varlıklar 28.516.200 26.806.593 

 

Kısa vadeli yükümlülükler  6.543.552 4.121.812 

Uzun vadeli yükümlülükler 1.667.425 2.269.454 

 

Toplam yükümlülükler 8.210.977 6.391.266 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Hasılat 71.788.825 71.186.557 

Dönem karı 129.987 1.229.394 

ĠĢtiraklerin dönem karında ġirket‟in payı 64.994 614.697 

 
 

 2014 2013 
 

1 Ocak 10.207.664 9.592.967 
 

ĠĢtiraklerden elde edilen gelir 64.994 592.858 

Diğer (*) (120.046) 21.839 

 

31 Aralık 10.152.612 10.207.664 

 
(*)  TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” gereği diğer kapsamlı giderler içerisinde “tanımlanmıĢ fayda planları 

yeniden ölçüm kayıpları” ve finansal durum tablosunda ise “tanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kayıpları”nda 

sunulan değiĢimi ifade etmektedir.  
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DĠPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Türkiye‟de kurulmuĢ olan ve faaliyet gösteren ġirket‟in faaliyet konusu her nevi oluklu mukavva kutu 
imalatı ve satıĢını gerçekleĢtirmektedir. ġirket‟in faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik 
özellikleri, üretim süreçleri, müĢterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında 
kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca ġirket‟in organizasyon yapısı, ġirket‟in farklı faaliyetleri içeren 
ayrı bölümler Ģeklinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Bu 
sebepten dolayı ġirket‟in operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve ġirket‟in 
faaliyet sonuçları, bu faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin 
performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir. 
 

 

DĠPNOT 6 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

Bankalar 

   - vadeli mevduatlar     8.557.864 4.578.000 

   - vadesiz mevduatlar     933.995 1.562.193 

Nakit   1.335 1.752 

 

Toplam    9.493.194 6.141.945 

 

31Aralık 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların detayı aĢağıdaki gibidir; 
 

Döviz Cinsi Orjinal para bakiye TL KarĢılığı Faiz Oranı (%) 
 

TL   8.250.000   8.250.000 7,90 

TL   307.864   307.864 7,50 

 

Toplam   8.557.864   8.557.864  

 

31Aralık 2013 tarihi itibariyle vadeli mevduatların detayı aĢağıdaki gibidir; 

 

Döviz Cinsi  Orjinal para bakiye TL KarĢılığı Faiz Oranı % 

 

TL 4.290.000 4.290.000 7,00 

TL 288.000 288.000 6,50 

 

Toplam 4.578.000 4.578.000  
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:Yoktur). 
 

ġirket mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa değerleri, finansal durum tablosu tarihindeki 

tahakkuk eden faiz gelirini de içeren taĢınan değerlerine yaklaĢmaktadır. 
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DĠPNOT 7 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

i.) ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar:  

 

International Paper – USA 531.719 - 

 

Toplam   531.719 - 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

ii.) ĠliĢkili taraflara ticari borçlar:  

 

Dönkasan A.ġ. 868.453 3.948.502 

 

Toplam     868.453 3.948.502 
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DĠPNOT 7 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

iii.) ĠliĢkili taraf (alıĢ)/ satıĢları 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2014  

 Stok Mal Hizmet Hizmet  Faiz Faiz  Kira Diğer finansal 

 alımları satıĢları alımları satıĢları gelirleri giderleri            gideri gelir/ (gider) net 

 

International Paper Company (110.493.839) - (184.104) - - - - - 

Dönkasan A.ġ. (12.440.401) 15.288 (251.499) 65.108 - - - - 

IP Belgian Service Company - - (4.157.593) - - - - - 

International Paper Polska SP. - - (424.383) - - - - - 

International Paper Cartonajes Union S.L. - - (39.217) 68.818 - - - - 

International Paper Italia S.R.L. (1.692) - (1.652) - - - - - 

Papeteries Etienne International Paper (950) - - - - - - - 

 

 

Toplam     (122.936.882)   15.288     (5.058.448)     133.926 - - - - 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2013 

 Stok Mal Hizmet Faiz Faiz Kira Komisyon Diğer finansal 

 alımları satıĢları alımları gelirleri giderleri gideri gelirleri gelir/(gider) net 

 

International Paper Company (113.720.336) - - - - - - - 

Dönkasan A.ġ. (14.805.575) 163.188 - - - - - - 

 

Toplam (128.525.911) 163.188 - - - - - - 
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DĠPNOT 7 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

iv.) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

 

ġirket üst düzey yönetim kadrosu icra kurulu olarak belirlenmiĢtir. Üst düzey yöneticilere sağlanan 

faydalar ücret, prim, sağlık sigortası, ulaĢım gibi faydaları içerir. 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri 

itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aĢağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Kısa vadeli faydalar 4.723.705 3.490.300 

Diğer uzun vadeli faydalar  150.652 167.100 

ĠĢten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar - 145.179 

 

Toplam   4.874.357 3.802.579 

 

 

DĠPNOT 8 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 

 

ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle iliĢkili olmayan taraflardan ticari alacakların detayı 

aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Alıcılar        128.896.727 124.236.859 

Alacak senetleri   41.086.166 29.180.308 

 

       169.982.893 153.417.167 

 

Tenzil: Vadeli ĢatıĢlardan kaynaklanan  
   tahakkuk etmemiĢ finansman geliri   (2.722.566) (2.449.073) 
Tenzil: ġüpheli alacak karĢılığı     (14.557.354) (13.691.370) 

 

        152.702.973 137.276.724 

 

ġirket‟in iliĢkili olmayan taraflardan ticari alacakları için ortalama vade süresi 3 aydır (31 Aralık 2013: 

3 ay). ġirket‟in iliĢkili olmayan taraflardan ticari alacakları için uygulanan yıllık etkin faiz oranı 

%10‟dur (31 Aralık 2013: % 10). 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, 32.322.084  TL tutarındaki iliĢkili olmayan taraflardan ticari 

alacaklarının vadesi geçmiĢ bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 31.424.923 TL). ġirket, 31 Aralık 2014 

tarihi itibariyle söz konusu alacakların 14.557.354TL‟lik kısmı için karĢılık ayırmıĢtır  

(31 Aralık 2013: 13.691.370 TL). 
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DĠPNOT 8 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ alacakların 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri 

itibariyle yaĢlandırma tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

0-3 ay arası 15.960.732 16.919.807 

3-6 ay arası  1.291.585 365.000 

6 ay üzeri 512.413 448.746 

 

Toplam 17.764.730 17.733.553 

 
ġüpheli alacaklara ayrılan karĢılıkların dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir: 
 
 2014 2013 
 
1 Ocak (13.691.370) (12.169.151) 
 
Dönem içerisinde ayrılan karĢılıklar      (1.060.181) (2.454.212) 
Dönem içerisinde yapılan tahsilât   194.197 931.993 

 
31 Aralık     (14.557.354) (13.691.370) 

 
ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar 
 
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle iliĢkili olmayan taraflara ticari borçların detayı aĢağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Ticari borçlar        41.768.711   37.619.504 
Tenzil: Vadeli alımlardan kaynaklanan  
   tahakkuk etmemiĢ finansman gideri   (482.148) (403.308) 

 
Toplam kısa vadeli ticari borçlar     41.286.563 37.216.196 

 
ġirket‟in iliĢkili olmayan taraflara ticari borçları ortalama 30 gün vadeye sahiptir  

(31 Aralık 2013: 30 gün). 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ġirket‟in ticari borçları için uygulanan yıllık 

ortalama etkin faiz oran %10‟dur (31 Aralık 2013: %10). 

 

 

DĠPNOT 9 - FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 10 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

a) ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar 
 

Diğer alacaklar  184.104 - 

 

Toplam   184.104 - 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

b) ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 
 

Diğer alacaklar   26.880 29.252 
 

Toplam   26.880 29.252 
 

c) ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar 
 

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 1.459.491 1.131.017 

Diğer çeĢitli borçlar 40.374 120.661 
 

Toplam     1.499.865   1.251.678 
 

DĠPNOT 11 - STOKLAR 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Ġlk madde ve malzeme     51.004.579 50.733.369 

Yarı mamüller   4.518.181 6.220.213 

Mamüller   6.790.381 3.958.484 

Ticari mallar   145 35.623 

Diğer stoklar   457.156 657.878 

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (-)   (1.680.946) (1.314.745) 
 

Toplam     61.089.496 60.290.822 
 

2014 ve 2013 yılında gerçekleĢen stok değer düĢüklüğü karĢılığı hareketleri aĢağıdaki gibidir: 
 

 2014 2013 
 

1 Ocak   (1.314.745) (1.414.686) 
 

Dönem (gideri)/geliri, net   (366.201) 99.941 
 

31 Aralık   (1.680.946) (1.314.745) 
 

Cari dönem içerisinde giderleĢtirilen ve satıĢların maliyeti ile iliĢkilendirilen hammadde stoklarının 

toplam tutarı 313.203.490 TL‟dir (2013: 261.758.286 TL) (Dipnot 32).  
 

DĠPNOT 12 - CANLI VARLIKLAR 
 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 13 - PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

a) Kısa vadeli peĢin ödenmiĢ giderler 

 

PeĢin ödenen giderler 1.084.585 1.250.274 

Satıcılara verilen avanslar 480.100 331.219 

 

  1.564.685 1.581.493 

 

b) Uzun vadeli peĢin ödenmiĢ giderler 

 

Maddi duran varlıklar için verilen sipariĢ avansları   1.602.997 1.877.024 

 

    1.602.997 1.877.024 

 

c) ErtelenmiĢ gelirler 

 

Alınan sipariĢ avansları   668.625 772.561 

 

    668.625 772.561 

 

 

DĠPNOT 14 - YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 15 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

 
 1 Ocak    31 Aralık 

 2014 Ġlaveler ÇıkıĢlar Transfer 2014 

 

Maliyet 

Arazi ve arsalar 11.626.719 - - - 11.626.719 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.471.911 42.848 - - 4.514.759 

Binalar 56.344.727 412.640 - 767.645 57.525.012 

Makine, tesis ve cihazlar 252.095.306 1.629.839 (1.199.901) 6.743.886 259.269.130 

TaĢıtlar 183.539 9.170 - - 192.709 

DemirbaĢlar 11.073.472 580.349 (8.682) 1.123.059 12.768.198 

Yapılmakta olan yatırımlar 3.367.672 16.963.089 - (9.058.774) 11.271.987 

 

 339.163.346 19.637.935 (1.208.583) (424.184) (*) 357.168.514 

 

BirikmiĢ Amortisman 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (3.670.555) (117.504) - - (3.788.059) 

Binalar (26.604.078) (1.446.271) - - (28.050.349) 

Makine, tesis ve cihazlar (190.802.822) (7.669.421) 980.716 - (197.481.527) 

TaĢıtlar  (175.178) (2.816) - - (187.994) 

DemirbaĢlar (8.287.255) (519.243) 7.504 - (8.798.994) 

 

 (229.539.888) (9.755.255) 988.220 - (238.306.923) 

 

Net Kayıtlı Değer 109.623.458 118.861.591 

 

(*)Maddi varlıklardan 424.184 TL maddi olmayan varlıklara transfer olmuĢtur. (31 Aralık 2013: 360.777 TL). 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, ġirket‟in arazi ve arsalar ve binalar ile makine, tesis ve cihazlar üzerine 

verilen herhangi bir ipoteği bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 15 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

 1 Ocak    31 Aralık 

 2013 Ġlaveler ÇıkıĢlar Transfer 2013 

 

Maliyet 

Arazi ve arsalar 11.626.719 - - - 11.626.719 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.169.763 95.430 - 206.718 4.471.911 

Binalar 56.298.336 33.521 (10.182) 23.052 56.344.727 

Makine, tesis ve cihazlar 245.739.336 902.721 (2.599.014) 8.052.263 252.095.306 

TaĢıtlar 202.115 2.802 (21.378) - 183.539 

DemirbaĢlar 9.485.367 371.492 (227.939) 1.444.552 11.073.472 

Yapılmakta olan yatırımlar 2.113.101 11.341.933 - (10.087.362) 3.367.672 

 

 329.634.737  12.747.899 (2.858.513) (360.777)(*) 339.163.346 

 

BirikmiĢ Amortisman 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (3.569.741) (100.814) - - (3.670.555) 

Binalar (25.179.184) (1.427.676) 2.782 - (26.604.078) 

Makine, tesis ve cihazlar (185.711.041) (7.298.789) 2.207.008 - (190.802.822) 

TaĢıtlar  (195.321) (1.016) 21.159 - (175.178) 

DemirbaĢlar (8.249.863) (264.795) 227.403 - (8.287.255) 

 

 (222.905.150) (9.093.090) 2.458.352 - (229.539.888) 

 

Net Kayıtlı Değer 106.729.587    109.623.458 

 

 

 

DĠPNOT 16 - HĠZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABĠLĠTASYON 

FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERĠNDEKĠ HAKLAR 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 17 - ÜYELERĠN KOOPERATĠF ĠġLETMELERDEKĠ HĠSSELERĠ VE BENZERĠ 

FĠNANSAL ARAÇLAR 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 18 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 2014 2013 

1 Ocak tarihleri itibariyle: 

 

Maliyet 4.833.220 4.782.131 

BirikmiĢ itfa payları (3.521.636) (3.366.546) 

 

Dönem baĢı net kayıtlı değer  1.311.584 1.415.585 

 

Dönem baĢı net kayıtlı değer 

 

GiriĢler 469.762 17.971 

ÇıkıĢlar - (327.659) 

Transfer 424.184 360.777 

Cari yıl itfa payı giriĢleri  (583.179) (482.748) 

BirikmiĢ itfa payı çıkıĢları   - 327.658 

 

Dönem sonu net kayıtlı değer 310.767 (104.001) 

 

31 Aralık tarihleri itibariyle: 

 

Maliyet 5.727.166 4.833.220 

BirikmiĢ itfa payları (4.104.815) (3.521.636) 

 

Net kayıtlı değer 1.622.351 1.311.584 

 

 

DĠPNOT 19 - ġEREFĠYE 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 20 - MADEN KAYNAKLARININ ARAġTIRILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 21 - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 22 - ĠMTĠYAZLI HĠZMET ANLAġMALAR 
 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 23 - VARLIKLARDA DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ 
 

ġirket, ertelenmiĢ vergi varlıkları dıĢında kalan her bir varlık için her bir finansal durum tablosu 
tarihinde, söz konusu varlıklara iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangir bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ġirket finansal tablolarına 14.557.354 TL 
tutarında iliĢkili olmayan taraflardan Ģüpheli ticari alacak karĢılığı (Dipnot 8) ve 1.680.946 TL 
tutarında stok değer düĢüklüğü (Dipnot 11) yansıtmıĢtır. 

 

DĠPNOT 24 - DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI 
 
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

DĠPNOT 25 - BORÇLANMALAR VE BORÇLANMA MALĠYETLERĠ 

 
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle banka kredilerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2014   31 Aralık 2013  
 Ağırlıklı ortalama  Ağırlıklı ortalama  

 faiz oranı (%) Tutar (TL) faiz oranı (%) Tutar (TL) 

Kısa vadeli banka kredileri: 
 
- TL 10,75 30.960.000 8,25 12.000.000 
- USD - - - 73.284 
- Diğer (*) - 7.178.390 - 699.466 
- TL (**) - 892.927 - 756.145 
- TL - - 8,75 17.499.280 

 

  39.031.317  31.028.175 

 
(*) Diğer finansal borçlar ġirket‟in tedarikçilerin yaptığı alımları finanse etmek amacıyla aldığı kredilerden 

oluĢmaktadır. 
(**) Akbank T.A.ġ.‟den kullanılan spot kredilerden oluĢmaktadır. 

 

 

DĠPNOT 26 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

Diğer kısa vadeli karĢılıklar 

 
Kısa vadeli borç karĢılıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 
Dava karĢılıkları   1.141.500 1.083.667 
Diğer karĢılıklar          1.900.198   755.827 

 

Toplam         3.041.698   1.839.494 
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DĠPNOT 26 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

Hukuki davalar için ayrılan karĢılıkların 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap 

dönemlerine ait hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

1 Ocak 1.083.667 1.379.540 

 

Dönem içinde ilaveler     414.500 269.687 

Dönem içinde ödenen   (356.667) (565.560) 

 

31 Aralık   1.141.500 1.083.667 

 

ġirket aleyhine açılan   1.606.500  TL (31 Aralık 2013: 1.083.667 TL) tutarında dava bulunmaktadır. 

ġirket aleyhine açılan davalar, ġirket‟in hukuk müĢavirleri tarafından değerlendirilmiĢ ve nakit çıkıĢı 

öngörülen davalar ile ilgili olarak   1.141.500  TL (31 Aralık 2013: 1.083.667  TL) karĢılık ayrılmıĢtır. 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle yükümlülüklerde yer almayan taahhütlerin ve alınan 

teminatların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

Verilen teminatlar 
 

Verilen teminat mektupları    8.000.653 16.345.052 
 

Toplam   8.000.653 16.345.052 

 

Alınan teminatlar 
 

Alınan teminat senetleri/çekleri   10.629.641 12.608.122 

Alınan teminat mektupları   10.009.468 8.560.323 

Alınan teminat ipotekler   1.527.000 1.962.000 
 

Toplam   22.166.109 23.130.445 
 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ġirket‟in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna iliĢkin tabloları 

aĢağıdaki gibidir: 

 

A. Kendi tüzel kiĢiliği adına verilmiĢ olan 

    TRĠ' lerin toplam tutarı  8.000.653 16.345.052 

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 

    lehine verilmiĢ olan TRĠ' lerin toplam tutarı - - 

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. KiĢilerin   

    borcunu temin amacıyla verilmiĢ olan TRĠ' lerin toplam tutarı - - 

D. Diğer verilen TRĠ' lerin toplam tutarı - - 
 

  8.000.653 16.345.052 

 

ġirket‟in vermiĢ olduğu diğer TRĠ‟lerin Ģirketin özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 

%0,00‟dır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %0,00). 
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DĠPNOT 26 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

2012 yılında Rekabet Kurulu, 24.04.2012 tarihli ve 12-21/560-M sayılı kararı ile kağıt ve özellikle atık 

kağıt sektörlerine iliĢkin, aralarında Olmuksan ve iĢtiraki Dönkasan‟ın da olduğu çok sayıda firma 

hakkında soruĢturma açmıĢtır. Ġddialar, temel olarak, Olmuksan‟dan soruĢturma tarihi itibarıyla hiç 

talep edilmemiĢ olan, atık kağıt ihracatı için talep edilen belgelerin verilmemesi üzerine odaklanmıĢtır.  
 

Rekabet Kurulu, 9 Temmuz 2013 tarihinde, ülkenin ambalaj sektöründe yer alan çeĢitli Ģirketlere karĢı 

yürütmüĢ olduğu soruĢturmaya istinaden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun‟un 4. 

maddesini ihlal ihlal edildiğine karar vermiĢtir. Kurul, soruĢturmada ilgili Ģirketlerin rekabeti ihlal 

edici davranıĢlarda bulunduğu sonucuna ulaĢmıĢtır; ancak söz konusu eylemlerin aynı zamanda 

muafiyet koĢullarını karĢıladığını belirtmiĢ ve bu yüzden cezaya hükmetmemiĢtir. Kurul ayrıca 4054 

sayılı Kanun‟un 5. maddesi çerçevesinde objektif kriterler belirlenmesi kaydıyla “Ġhracat: 2011/6 

sayılı Tebliğ”in uygulanmaya baĢlandığı Haziran 2011 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bireysel 

muafiyet tanınmasına karar vermiĢtir. 
 

DĠPNOT 27 - TAAHHÜTLER 
 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
 

DĠPNOT 28 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

  ............................................................................................ 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

a) ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
 

Personele borçlar(*)     2.326.452 29.992 
 

Toplam       2.326.452 29.992 
 

(*)Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri ĠĢçileri Sendikası ile ġirket arasında 1 Temmuz 2014-30 Haziran 
2016 dönemini kapsayan Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüĢmeleri 9 ġubat 2015 tarihinde anlaĢma ile sonuçlanmıĢtır. 1 
Temmuz 2014-31 Aralık 2014 dönemini kapsayan ücret farkları personele borçlar içine dahil edilmiĢtir. 
 

b) ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar 
 

Ġzin karĢılığı   1.377.756 1.270.880 

Diğer karĢılıklar   1.880.223 1.161.512 
 

Toplam     3.257.979   2.432.392 
 

c) ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı   12.622.000 12.018.006 
 

Toplam   12.622.000 12.018.006 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. AĢağıda açıklanan yasal 
zorunluluk dıĢında hiçbir emeklilik planı anlaĢması yoktur. 
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DĠPNOT 28 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 
Yürürlükteki Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, ġirket, en az bir senesini doldurmuĢ olmak üzere, ġirket ile iliĢkisi 

kesilen, emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) doldurarak emekliliğe hak kazanan (kadınlar için 

58 yaĢında, erkekler için 60 yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı 

ödemekle mükelleftir. 

 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ tutarı kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2014 tarihi 

itibariyle 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıĢtır. 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama Ģartı 

bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‟in, Türk ĠĢ Kanunu uyarınca personelin emekliye 

ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karĢılığının bugünkü 

değerini ifade eder. Türkiye‟de geçerli olan çalıĢma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk ĠĢ Kanunu 

uyarınca, ġirket, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi isteğiyle iĢten ayrılması veya uygunsuz 

davranıĢlar sonucu iĢ akdinin feshedilmesi dıĢında kalan sebepler yüzünden iĢten çıkarılan, askerlik 

hizmeti için çağırılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı 

ödemekle yükümlüdür. TanımlanmıĢ sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan 

karĢılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar diğer 

kapsamlı gelir tablosu ile iliĢkilendirilerek mali tablolara yansıtılır. 

 

SPK Finansal Raporlama Standartları, kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme 

yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda 

yer alan aktüer öngörüler kullanılmıĢtır: 

 2014 2013 

 

Ġskonto oranı (%) 3,47 3,7 

Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) 96,0 96,5 

 

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

artmasıdır. Böylece, uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ reel 

oranı göstermektedir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, ġirket‟in kıdem tazminatı 

karĢılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.541,37 TL (1 Ocak 2014: 

3.438.22 TL) olan tavan tutarı göz önüne alınmıĢtır. 
 
Kıdem tazminatı karĢılığı hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 2014 2013 

Dönem baĢı - 1 Ocak 12.018.006 11.743.856 

 

Hizmet maliyeti   903.000 892.868 

Faiz maliyeti     1.089.994 906.328 

Aktüeryal kayıp/ (kazanç)     463.715 9.446 

Ödenen kıdem tazminatları     (1.852.715) (1.534.492) 

 

Dönem sonu - 31 Aralık   12.622.000 12.018.006 

 



OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ  

SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMĠNE AĠT 

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR  
 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir). 

 

37 

 

DĠPNOT 29 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

 

 2014 2013 

 

Hammadde, malzeme ve ticari mallar (315.209.829)          (263.510.938) 

Genel üretim giderleri (82.749.970) (76.493.813) 

Personel giderleri  (44.383.756) (41.488.515) 

Nakliye giderleri (25.282.543) (22.833.960) 

Amortisman (10.338.433) (9.575.837) 

Hizmet, müĢavirlik ve bilirkiĢi gideri (7.971.743) (2.811.756) 

Sigorta gideri (3.165.148) (2.296.909) 

Kira gideri (2.198.599) (2.040.860) 

Seyahat gideri (2.099.792) (1.872.685) 

Bilgi iĢlem gideri (1.210.467) (1.272.543) 

Bakım onarım giderleri (997.256) (779.954) 

HaberleĢme giderleri (403.429) (401.432) 

Ġhracat giderleri (186.026) (149.315) 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar (106.876) (185.866) 

Diğer giderler (4.287.163) (4.124.132) 

 

Toplam (500.591.030) (429.838.515) 

 

Niteliklerine göre giderler satıĢların maliyeti, araĢtırma ve geliĢtirme giderlerini, pazarlama, satıĢ ve 

dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerini içermektedir. 

 

SatıĢların maliyeti  (422.525.653)          (362.984.499) 

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (36.111.717) (32.391.457) 

Genel yönetim giderleri (41.953.660) (34.462.559) 
 

Toplam (500.591.030) (429.838.515) 

 

 

DĠPNOT 30 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  

 

a) Diğer dönen varlıklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

ĠĢ avansları     281.664 459.489 

Sigorta tazminatından alacaklar   71.368 79.150 

Diğer     23.763 435.939 

 

Toplam     376.795 974.578 
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DĠPNOT 31 - SERMAYE, YEDEKLER, VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 

 

ġirket, SPK‟ya kayıtlı olan Ģirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup ve 

nominal değeri 1 kuruĢ nama yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı sermayesi için bir tavan 

belirlemiĢtir. ġirket‟in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle tarihi ve ödenmiĢ sermayesi aĢağıda 

gösterilmiĢtir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Kayıtlı sermaye limiti (tarihi) 50.000.000 50.000.000 

ÇıkarılmıĢ sermaye 32.602.500 32.602.500 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 

değerlerle aĢağıdaki gibidir: 

 

   31 Aralık 2014    31 Aralık 2013  

 

  Pay tutarı Pay yüzdesi (%) Pay tutarı Pay yüzdesi(%) 

 

International Paper  

   Container Holdings (Spain) S.L. 29.881.045 91,65 28.514.276 87,46 

Halka açık kısım 2.721.455 8,35 4.088.224 12,54 

 

Toplam 32.602.500 100,00 32.602.500 100,00 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sermayesi 3.260.250.000 adet hisseden oluĢmaktadır.(2013: 

3.260.250.000 hisse). Hisselerin itibari değeri hisse baĢına 0,01 TL‟dir (2013: hisse baĢı 0,01 TL). 

ġirket‟in imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 11 Aralık 2013 tarihinde International Paper 

Holding Turkey B.V. (tasfiye halinde) sahip olduğu 1.425.713.901,50 adet hissesini International 

Paper Container Holdings (Spain)‟e devretmiĢtir. 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 

 

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

ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin 

%20‟sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise 

ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal 

yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için 

kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir.  

 

Yukarıda bahsi geçen tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan 

KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. ġirket‟in 31 Aralık 2014 tarihi 

itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeklerinin tutarı 8.831.260 TL‟dir (31 Aralık 2013:  

8.831.260 TL). 
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DĠPNOT 31 - SERMAYE, YEDEKLER, VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı) 

 

Kar payı dağıtımı 

 

Kar dağıtım 

 

Payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar, kar dağıtımı hususunda SPK tarafından 

belirlenen aĢağıdaki esaslara tabidir:  

 

SPK‟nın halka açık Ģirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: IV, No:27 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı 

Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ, ortaklıkların esas sözleĢmelerinde bulunan 

hükümler ve ortaklıklar tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde bu 

dağıtımın Ģirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit veya temettünün sermayeye 

eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda 

nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleĢtirilebilmesine; belirlenecek birinci 

temettü tutarının mevcut ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayelerinin %5‟inden az olması durumunda, söz 

konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakabilmesine imkan verilmiĢtir. 

 

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK‟nın asgari kar 

dağıtım zorunluluğuna iliĢkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının 

yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karĢılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, 

karĢılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. 

SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem 

zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. 

 
ġirket‟in VUK hükümleri uyarınca 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle özkaynak tablosu 
aĢağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 
ÖdenmiĢ sermaye 32.602.500 32.602.500 
Sermaye düzeltmesi farkları 107.849.059 107.849.059 
Hisse senedi ihrac primleri 3.551.359 3.551.359 
Diğer sermaye yedekleri 52.347.849 52.347.849 
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 
   - Yasal yedekler 13.375.465 13.375.465 
   - Olağanüstü yedekler 40.141.882 40.141.882 
GeçmiĢ yıl zararları (27.846.973) (37.976.596) 
Net dönem karı(*) 16.353.055 10.129.622 

   238.374.196 222.021.140 

 
(*) 4. dönem geçici vergi beyannamesindeki vergi öncesi dönem karı rakamından yasal vergi karĢılığı 

düĢüldükten sonra gelinen net dönem karıdır, kurumlar vergisi beyannamesi ile kesinleĢecektir. 
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DĠPNOT 32 - HASILAT 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 
Yurtiçi satıĢlar 491.521.870 423.519.961 
YurtdıĢı satıĢlar 25.841.491 22.408.965 
SatıĢ indirimleri (1.962.523) (1.326.286) 
 

Net satıĢlar 515.400.838 444.602.640 

 
Ġlk madde ve malzeme giderleri (313.203.490) (261.758.286) 
Genel üretim giderleri (82.749.970) (76.493.813) 
Direkt iĢçilik giderleri (16.157.816) (15.070.120) 
Amortisman giderleri (8.408.038) (7.909.628) 
Yarı mamul stoklarındaki değiĢim 1.702.032 (1.414.969) 
Mamul stoklarındaki değiĢim (2.831.897) 170.428 
 

Satılan mamullerin maliyeti  (421.649.179) (362.476.388) 
 

Satılan ticari malların maliyeti (876.474) (508.111) 
 

SatıĢların maliyeti  (422.525.653) (362.984.499) 
 

Brüt satıĢ karı 92.875.185 81.618.141 

 
 
DĠPNOT 33 - ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ 
 
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
 
 
DĠPNOT 34 - GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE 

GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 
 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Genel Yönetim Giderleri 
 

Personel gideri (20.606.829) (19.601.210) 
Hizmet, müĢavirlik ve bilirkiĢi gideri (7.971.743) (2.811.756) 
Sigorta giderleri (3.047.300) (2.222.312) 
Amortisman gideri (1.930.396) (1.666.209) 
Bilgi iĢlem gideri (1.210.467) (1.272.543) 
Seyahat gideri (1.404.308) (1.281.997) 
Kira gideri (1.150.529) (1.129.761) 
Bakım onarım gideri (997.256) (779.954) 
HaberleĢme gideri (234.996) (234.784) 
Kırtasiye gideri (332.782) (253.954) 
Diğer giderler (3.067.054) (3.208.079) 
 

Toplam (41.953.660) (34.462.559) 
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DĠPNOT 34 - GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ (Devamı) 

 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Nakliye gideri (25.282.543) (22.833.960) 

Personel gideri (7.619.111) (6.817.185) 

Kira gideri (1.048.070) (911.099) 

Seyahat gideri (695.485) (590.688) 

Ġhracat gideri (186.026) (149.315) 

HaberleĢme gideri (168.432) (166.648) 

Sigorta gideri (117.849) (74.597) 

Kırtasiye gideri (59.866) (43.502) 

Diğer (934.335) (804.463) 

 

Toplam (36.111.717) (32.391.457) 

 
DĠPNOT 35 - ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 
   

Tahakkuk etmemiĢ finansman gelirleri 9.975.154 8.606.187 

Kambiyo karları 2.162.269 1.828.989 

Muhtelif satıĢ gelirleri 103.647 226.007 

Sigorta tazminat geliri 10.693 10.489 

SSK iĢgörmezlik ödeneği gelirleri 61.362 50.849 

Diğer gelir ve karlar, net 382.859 231.374 

 
 12.695.984 10.953.895 

 
b) Esas faaliyetlerden diğer giderler: 
 
Tahakkuk etmemiĢ finansman giderleri (2.327.321) (1.678.057) 

Kambiyo zararları (1.810.921) (1.069.449) 

BağıĢ giderleri (9.789) (15.695) 

Diğer, net (301.126) (860.214) 

 

Toplam (4.449.157) (3.623.415) 
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DĠPNOT 36 - YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
a) Yatırım faaliyetlerinden gelirler: 
 
Maddi duran varlık satıĢ karı 191.548 125.610 

 
 191.548 125.610 

 
b) Yatırım faaliyetlerinden giderler: 
 
Maddi duran varlık satıĢ zararı (43.386) (36.228) 

 
 (43.386) (36.228) 

 
 
DĠPNOT 37 - ÇEġĠT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIġ GĠDERLER 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
Amortisman Gideri: 
 
SatıĢların maliyeti (8.408.038) (7.909.628) 
Genel yönetim giderleri (1.930.396) (1.666.209) 

 
Toplam (10.338.434) (9.575.837) 
 

Personel Gideri: 
 

Genel yönetim giderleri (20.606.829) (19.601.210) 
SatıĢların maliyeti (16.157.816) (15.070.120) 
Pazarlama giderleri (7.619.111) (6.817.185) 

 
Toplam (44.383.756) (41.488.515) 

 
 
DĠPNOT 38 - FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 
Faiz gelirleri 273.589 290.324 
Banka kredilerinden kaynaklanan kambiyo karları 1.918 5.455 
 
Toplam finansal gelirler 275.507 295.779 

 
Faiz giderleri (3.500.281) (2.242.867) 
Banka kredilerinden kaynaklanan kambiyo zararları (6.177) (17.870) 

 
Toplam finansal giderler (3.506.458) (2.260.737) 
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DĠPNOT 39 - DĠĞER KAPSAMLI GELĠR UNSURLARININ ANALĠZĠ 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle diğer kapsamlı gelir analizi aĢağıdaki gibidir: 

 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 
 
- TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (583.760) (9.446) 
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   Diğer kapsamlı gelire iliĢkin vergiler  92.743 1.889 

 
DĠĞER KAPSAMLI (GĠDER)/GELĠR  (491.017) (7.557) 

 

 

DĠPNOT 40 - SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 

FAALĠYETLER 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 41 - GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

DAHĠL) 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle peĢin ödenen kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi karĢılığı 

aĢağıdaki gibidir. 

 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Cari dönem vergi karĢılığı 4.270.475 2.854.285 

PeĢin ödenen vergi (3.828.609) (2.057.163) 

 

Vergi karĢılığı 441.866 797.122 

 

Kurumlar vergisi 

 

ġirket, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ġirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına 

iliĢkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır.  

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 

tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 

kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih 

edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden 

hesaplanmaktadır. 
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DĠPNOT 41 - GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

DAHĠL) (Devamı) 

 

Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 

yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aĢamasında kurum 

kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20‟dir (31 Aralık 2013: %20). Zararlar 

gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl taĢınabilir. Ancak 

oluĢan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez. 

 

Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü 

bulunmamaktadır. ġirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 

arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna 

baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilir. 

 

Gelir vergisi stopajı  

 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 

kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Ģirketlerin Türkiye‟deki 

Ģubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı 

hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında 

tüm Ģirketlerde %10 olarak uygulanmıĢtır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen 

kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  

 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmıĢ yatırım teĢvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım 

indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan 

teĢvik belgesiz yatırım harcamalarından Ģirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40‟ı 

vergilendirilebilir kazançtan düĢülebilir. Yararlanılan teĢvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi 

tevkifatı yapılmamaktadır. 

 

ErtelenmiĢ vergi 

 

ġirket ertelenmiĢ gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini finansal durum tablosu kalemlerinde taĢınan 

değerleri ile Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici 

farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.  

 

Müteakip dönemlerde gerçekleĢecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan 

vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20‟dir (31 Aralık 2013: %20). 

 



OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ  

SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMĠNE AĠT 

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR  
 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir). 

 

45 

 

DĠPNOT 41 - GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

DAHĠL) (Devamı) 
 

Vergi giderinin mutabakatı aĢağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Vergi öncesi kar 20.038.839 20.833.726 
 

Yürürlükteki vergi oranı (%20) kullanılarak hesaplanan vergi (4.007.768) (4.166.745) 

Ġndirilecek gelirler 204.737 175.436 

Kanunen kabul edilmeyen giderler  (164.783) (226.960) 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 12.999 122.939 

Diğer (425.238) (41.350) 
 

Toplam vergi geliri/ (gideri) (4.380.053) (4.136.680) 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle birikmiĢ geçici farklar ve ertelenmiĢ vergi varlık ve 

yükümlülüklerinin finansal durum tablosu tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranları kullanılarak 

hesaplamalarının dökümü aĢağıdaki gibidir: 
 

  Vergilendirilebilir   ErtelenmiĢ vergi 

  birikmiĢ geçici farklar   varlığı/ (yükümlülüğü)  

 2014 2013 2014 2013 
 

Maddi duran varlıkların değerleme  

ve amortisman farklılıkları (38.814.307) (36.154.805) (6.721.657) (6.189.756) 

Kıdem tazminatı karĢılıkları 12.622.000 12.018.006 2.524.400 2.403.601 

Ticari alacaklar ve borçlar 

   reeskontu 2.240.418 2.045.766 448.084 409.153 

Borç karĢılıkları 6.213.355 5.155.386 1.369.773 1.158.179 

Diğer 1.444.652 725.942 288.930 145.188 

 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü   (6.721.657) (6.189.756) 

ErtelenmiĢ vergi varlığı   4.631.187 4.116.121 
 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü- net   (2.090.470) (2.073.635) 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü 

hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

 2014 2013 
 

1 Ocak (2.073.635) (793.129) 
 

Cari dönem kar veya zarar ve  

   diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan  (16.835) (1.280.506) 

 

31Aralık (2.090.470) (2.073.635) 
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DĠPNOT 42 - PAY BAġINA KAZANÇ 
 
Hisse baĢına kar miktarı, net dönem karının ġirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay 
adedine bölünmesiyle hesaplanır. ġirket‟in hisse baĢına kazanç hesaplaması aĢağıdaki gibidir. 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Ağırlıklı ortalama hisse adedi (1 TL değerli hisseye isabet eden) 32.602.500 32.602.500 

Net kar 15.658.786 16.697.046 

 

Hisse baĢına kar (1 TL değerli hisseye isabet eden) 0,4803 0,5121 

 

 

DĠPNOT 43 - PAY BAZLI ÖDEMELER 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 44 - SĠGORTA SÖZLEġMELERĠ 

 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

 

DĠPNOT 45 - KUR DEĞĠġĠMĠNĠN ETKĠLERĠ 

 

Yabancı para cinsinden yapılan iĢlemler, iĢlemin yapıldığı günkü döviz kurlarında fonksiyonel para 

birimine çevrilmiĢtir. Bu iĢlemlerin gerçekleĢmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık 

ve yükümlülüklerin yıl sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri 

nakit akıĢ ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynak kalemi altında takip edilenler 

dıĢında kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 

ve finansman giderleri içerisine dahil edilir. 

 

ġirket‟in döviz kuru risk analizi Dipnot 49‟da sunulmuĢtur. 
 
 
DĠPNOT 46 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMĠDE RAPORLAMA 
 
SPK‟nın, 17 Mart 2005 tarih ve 11/ 367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve halka 
açık Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasına son verilmiĢtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafından 
yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“TMS 
29”) uygulanmamıĢtır. 

 

 
DĠPNOT 47 - TÜREV ARAÇLAR 
 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
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DĠPNOT 48 - FĠNANSAL ARAÇLAR 
 
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ġirket‟in finansal araçlarını krediler ve alacaklar oluĢturmaktadır. 
 
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ġirket‟in 39.031.317 TL (31 Aralık 2013: 31.028.175 TL) tutarında 
kredisi (Dipnot 25), 153.234.692 TL (31 Aralık 2013: 137.276.724 TL) tutarında alacakları (Dipnotlar 
7 ve 8) ve 9.493.194 TL (31 Aralık 2013: 6.141.945 TL) tutarında nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 6) 
bulunmaktadır.  

 

 
DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
 

a) Sermaye risk yönetimi  

 

ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer 

yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karlılığını artırmayı 

hedeflemektedir. 

 

ġirketin sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve özkaynak 

kalemlerinden oluĢmaktadır.  

 

ġirketin sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilen riskler üst yönetim 

tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç 

edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse 

ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. 

 

ġirket sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 

bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal 

durum tablosuda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düĢülmesiyle 

hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosuda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun 

toplanmasıyla hesaplanır. 

 

ġirket‟in özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 

 

ġirket‟in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) 

yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle net borç/(özkaynaklar+net borç) oranı aĢağıdaki gibidir: 
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
(Devamı) 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Toplam yükümlülükler (105.047.054) (91.337.101) 

Hazır değerler 9.493.194 6.141.945 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü (2.090.470) (2.073.635) 

 

Net borç (97.644.330) (87.268.791) 

Özkaynaklar (251.071.873) (235.904.103) 

 

Özkaynaklar+net borç (348.716.203) (323.172.894) 

Net borç/ (Özkaynaklar+net borç) oranı 0,28 0,27 

 

b) ġirketin maruz kaldığı riskler 

 

Faaliyetleri nedeniyle ġirket, döviz kurundaki, faiz oranındaki değiĢiklikler ve diğer risklere maruz 

kalmaktadır maruz kalmaktadır. ġirket ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karĢı 

tarafın anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taĢımaktadır. 

 

ġirket düzeyinde karĢılaĢılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari 

yılda ġirketin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karĢılaĢılan riskleri ele alıĢ yönteminde veya bu 

riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değiĢiklik olmamıĢtır.  

 

c) Kur riski ve yönetimi  

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. 

 

ġirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası‟na çevriminde kullanılan kur 

oranlarının değiĢimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluĢacak ticari iĢlemler, kayda 

alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

 

ġirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların TL karĢılıkları aĢağıdaki gibidir: 

 

Varlıklar 6.232.910 5.458.189 

Yükümlülükler (1.321.630) (1.982.651) 

 

Net finansal durum tablosu yabancı para pozisyonu 4.911.280 3.475.538 

 

ġirket, baĢlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
(Devamı) 

 

 Değer Değer 
Kar/(zarar) 31 Aralık 2014  kazanması kaybetmesi 

 
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 +/- değiĢmesi halinde: 
 
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü     415.049 (415.049) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 
3- ABD Doları net etki (1+2)   415.049 (415.049) 

 
Avro’nun TL karĢısında %10 +/- değiĢmesi halinde: 
 
4- Avro net varlık/yükümlülüğü   64.996 (64.996) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - 
6- Avro net etki (4+5)   64.996   (64.996) 

 
Diğer döviz kurlarının TL karĢısında %10 +/- değiĢmesi halinde: 
 
7- GBP net varlık/yükümlülüğü   2.848   (2.848) 
8- GBP riskinden korunan kısım (-) - - 
9- GBP net etki (7+8)   2.848 (2.848) 

 

Toplam   482.893 (482.893) 

 

 Değer Değer 

Kar/(zarar) 31 Aralık 2013 kazanması kaybetmesi 

 

ABD Doları’nın TL karĢısında %10 +/- değiĢmesi halinde: 

 
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 121.904 (121.904) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 
3- ABD Doları net etki (1+2) 121.904 (121.904) 

 
Avro’nun TL karĢısında %10 +/- değiĢmesi halinde: 
 
4- Avro net varlık/yükümlülüğü 87.635 (87.635) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - 
6- Avro net etki (4+5) 87.635   (87.635) 

 
Diğer döviz kurlarının TL karĢısında %10 +/- değiĢmesi halinde: 
 
7- GBP net varlık/yükümlülüğü 133.192 (133.192) 
8- GBP riskinden korunan kısım (-) - - 
9- GBP net etki (7+8) 133.192 (133.192) 

 

Toplam 342.731 (342.731) 
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 

ġirket‟in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. ġirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para 
cinslerine göre aĢağıdaki gibidir: 
  31 Aralık 2014   31 Aralık 2013  
 TL KarĢılığı USD EUR GBP Diğer TL KarĢılığı USD EUR GBP Diğer 

   
1.  Ticari Alacaklar 3.511.970 1.097.138 313.919 - 264.381 3.687.025 631.874 398.571 318.900 138.753 
2a.  Parasal Finansal Varlıklar 453.319 168.822 7.981 10.935 - 1.206.877 96.723 236.209 87.376 - 
2b.  Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
3.  Diğer 2.267.621 808.557 139.206 - - 564.287 144.984 86.786 - - 
4.  Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 6.232.910 2.074.517 461.106 10.935 264.381 5.458.189 873.581 721.566 406.276 138.753 
5.  Ticari Alacaklar - - - - - - - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
6b.  Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
7.  Diğer - - - - - - - - - - 
8.  Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) - - - - - - - - - - 
9.  Toplam Varlıklar (4+8) 6.232.910 2.074.517 461.105 10.935 264.381 5.458.189 873.581 721.566 406.276 138.753 
10.  Ticari Borçlar 1.370.232 304.268 231.780 3.026 - 1.830.236 232.464 422.069 26.964 - 
11.  Finansal Yükümlülükler - - - - - 73.284 34.336 - - - 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (48.602) (19.607) (1.099) (10) - 79.134 35.616 1.062 - - 
12b.  Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
13.  Kısa Vadeli Yüklülük Toplamı (10+11+12) 1.321.630 284.661 230.681 3.016 - 1.982.654 302.416 423.131 26.964 - 
14.  Ticari Borçlar - - - - - - - - - - 
15.  Finansal Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
16a.  Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
16b.  Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
17.  Uzun Vadeli Yükümlülük Toplamı (14+15+16) - - - - - - - - - - 
18.  Toplam Yükümlülükler (13+17) 1.321.630 284.661 230.681 3.016 - 1.982.654 302.416 423.131 26.964 - 
19.  Finansal durum tablosu dıĢı Türev Araçlarının Net Varlık/   
    (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - - - - - - 
19a.  Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - - - - - - 
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - - - - - - 
20.  Net Yabancı Para Varlık /  
    (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 4.911.280 1.789.856 230.425 7.919 264.381 3.475.535 571.165 298.435 379.312 138.753 
21.  Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /  
    (yükümlülük) pozisyonu   
    (1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 4.911.280 1.789.856 230.425 7.919 264.381 3.475.535 571.165 298.435 379.312 138.753 
22.  Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların  
    Toplam Gerçeğe Uygun Değeri  
23.  Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 
23.  Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 
23.  Ġhracat 25.841.491 8.667.411 1.894.320 139.495 1.587.377 22.408.965 8.736.919 2.768.029 993.150 815.541 
24.  Ġthalat 204.503.777 63.167.335 20.571.151 - - 199.968.430 63.337.194 22.062.951 - - 
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
(Devamı) 

 

d) Faiz oranı riski ve yönetimi 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, finansal yükümlülükleri sabit faizli banka 

kredilerinden oluĢmaktadır. DeğiĢken faizli finansal varlık veya yükümlülükleri bulunmaması 

sebebiyle faiz riski taĢımamaktadır. 

 

e) Kredi riski yönetimi  

 

Finansal araçları elinde bulundurmak, karĢı tarafın anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini 

de taĢımaktadır. ġirket‟in tahsilât riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, 

ġirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda Ģüpheli alacak 

karĢılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosuda net olarak gösterilmektedir. 

 

ġirket‟in satıĢlarının büyük bir kısmı yurtiçi piyasasına yönelik olup, ağırlıklı olarak bayi ve toptancı 

kanalı ile gerçekleĢtirmektedir. Hammaddelerinin maliyeti ise, ülkedeki genel fiyat eğilimine bağlıdır. 

ġirket‟in satıĢlarının yaklaĢık %95,3‟ü yurt içine yöneliktir ve fiyat seviyeleri belirlenirken kurlarda 

oluĢacak dalgalanmalar ve hammadde fiyat artıĢları göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

ġirket, alacaklarının tahsilâtlarını bayilerinden almıĢ olduğu çekler aracılığı ile yapmaktadır. Genel 

olarak alınan çeklerin keĢidecileri bayi müĢterileri olduğundan, risk dağılımı sağlanmaktadır. ġirket‟in 

bu sistemde çalıĢması nedeniyle alacaklarından kaynaklanan önemli bir risk oluĢmamıĢtır. 
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 
  Ticari alacaklar   Diğer alacaklar  Bankalardaki Türev 

31 Aralık 2014 ĠliĢkili taraf Diğer ĠliĢkili taraf Diğer mevduat araçlar 

 

Raporlama tarihi itibariyle 

   maruz kalınan azami kredi riski 531.719 152.171.254 - 210.984 9.491.859 - 
 

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı  - 6.106.940 - - - - 

        
A.  Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ        

   finansal varlıkların net defter değeri 531.719 134.406.524 - 210.984 9.491.859 - 
        
B.  KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde       

   vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ        
   sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - 

        
C.  Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne       

   uğramamıĢ varlıkların net defter değeri - 17.764.730 - - - - 
        

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 6.106.940 - - - - 
        
D.  Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
        

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - 14.557.354 - - - - 
- Değer düĢüklüğü (-) - (14.557.354) - - - - 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 

        
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - 
- Değer düĢüklüğü (-) - - - - - - 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 

E.  Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 
  Ticari alacaklar   Diğer alacaklar  Bankalardaki Türev 

31 Aralık 2013 ĠliĢkili taraf Diğer ĠliĢkili taraf Diğer mevduat araçlar 

 

Raporlama tarihi itibariyle 

   maruz kalınan azami kredi riski - 137.276.724 - 29.252 6.140.193 - 
 

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı  - 4.136.601 - - - - 

 
A.  Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

   finansal varlıkların net defter değeri - 119.543.171 - 29.252 6.140.193 - 
 
B.  KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

   vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ  
   sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - 

 
C.  Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

   uğramamıĢ varlıkların net defter değeri - 17.733.553 - - - - 
 

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 4.136.601 - - - - 
 
D.  Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - 13.691.370 - - - - 
- Değer düĢüklüğü (-) - (13.691.370) - - - - 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 

 
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - 
- Değer düĢüklüğü (-) - - - - - - 
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 

E.  Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 
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DĠPNOT 49 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
(Devamı) 

 

f) Likidite riski ve yönetimi  

 

ġirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin 

eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini 

yönetmeye çalıĢmaktadır.  

 

Likidite riski tabloları  

 

Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon 

kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 

kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 

 

ġirket‟in türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını 

aĢağıda gösterilmektedir. 

 

  Nakit 

 Defter çıkıĢlar 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 

31 Aralık 2014  değeri toplamı kısa arası arası uzun 

 

Finansal borçlar 39.031.317 42.359.517 42.359.517 - - - 

Ticari borçlar 42.155.016 42.637.164 42.637.164 - - - 

 

  Nakit 

 Defter çıkıĢlar 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 

31 Aralık 2013 değeri toplamı kısa arası arası uzun 

 

Finansal borçlar 31.028.175 33.665.570 33.592.286 73.284 - - 

Ticari borçlar 41.164.698 41.164.698 41.164.698 - - - 
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DĠPNOT 50 - FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL 

RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) 

 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri  

 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, ġirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme metotları kullanılarak tespit edilmiĢtir. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa 

verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, ġirket‟in bir 

güncel piyasa iĢleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 

 

AĢağıdaki yöntem ve varsayımlar, finansal araçların gerçeğe uygun değerinin tahmininde 

kullanılmıĢtır: 

 

Finansal varlıklar 

 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin önemli bir kısmının kısa vadeli olması nedeniyle, kayıtlı değerlerinin 

gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı öngörülmektedir. 

 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri, piyasa fiyatları veya bu fiyatın tespit 

edilemediği durumlarda faiz, vade ve benzeri diğer koĢullar bakımından aynı nitelikli menkul değerler 

için kote edilmiĢ olan piyasa fiyatları baz alınarak saptanmıĢtır. 

 
Finansal yükümlülükler 
 

Kısa vadeli finansal ve ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle 
kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli finansal borçların tahmini gerçeğe 
uygun değeri, cari piyasa faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiĢ nakit akımlarının bulunmasıyla 
hesaplanmıĢtır. 
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal borçların makul değeri 42.359.517TL (31 Aralık 2013: 
33.665.570TL) olarak hesaplanmıĢtır.  

 

 
DĠPNOT 51 - RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 
ġirket, Yönetim Kurulu Üyeleri 30 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, ġirket'in ortağı 

olduğu Dönkasan DönüĢen Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nin ("Dönkasan") 

muhtemel bir bölünme iĢlemine tabi tutulması hususunu müzakere etmiĢtir. 

ġirket, muhtemel kısmı veya tam bölünme iĢlemi ile ilgili olarak Dönkasan'ın diğer %50 oranında 

paya sahip ortağı Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi ile bir Ön AnlaĢma 

imzalanmıĢtır. 
 
ġirket ile Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri ĠĢçileri Sendikası arasında 1 Temmuz 2014-30 
Haziran 2016 dönemini kapsayan Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüĢmeleri 9 ġubat 2015 tarihinde anlaĢma ile 
sonuçlanmıĢtır. 
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DĠPNOT 52 - FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN 

AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 
 
DĠPNOT 53 - NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 
 

31 Aralık 2014  ve 2013 tarihi itibariyle ġirket tarafından kullanımı mümkün olmayan nakit ve nakit 

benzerleri bulunmamaktadır (Dipnot 6). 

 

 

DĠPNOT 54 - ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 

 

ġirket‟in özkaynaklar değiĢim tablosu Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 07 Haziran 2013 tarihli ve 

2013/19 sayılı Haftalık Bülteni‟nde yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo 

ve dipnot gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuĢtur 

 

 

 

 

 

……………………………………. 


