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1. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin ( “Ana Ortaklık” ) ve bağlı ortaklığının ( hep birlikte “Grup” )
31.12.2012, 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle düzenlenmiş ekte yer alan konsolide bilançolarını
ve aynı tarihlerde sona eren konsolide kapsamlı gelir tabloları, konsolide özsermaye değişim tabloları ve
konsolide nakit akım tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal
tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul
bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin
seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da
dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde,
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, grubun iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız
denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca
işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına
yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin
31.12.2012, 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihlerde sona
eren yıllara ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
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DİPNOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (“Ana Ortaklık”) 05.02.1997 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Şirket’in başlıca faaliyeti her türlü koruyucu ambalaj malzemeleri üretimi ve ticaretidir.
Ana Ortaklık’ın kayıtlı merkez adresi ve üretim tesisleri, İnönü Mahallesi Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi Bölgesi 2. Cadde Gebze KOCAELİ adresindedir.
Ana Ortaklık’ın 07.09.2010 tarihli ve geçerlilik süresi 13.09.2013 tarihinde sona erecek olan Kapasite
Raporuna göre Polietilen Ambalaj Malzemeleri ( Balonlu ve Balonsuz Film, Torba vb. ) yıllık üretim
kapasitesi 2.736.000 Kilogramdır.
Ana Ortaklık’ın 31.12.2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı 32’dir. ( 31.12.2011 tarihi itibariyle çalışan
sayısı 40’dır. )
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (“Ana Ortaklık”) ve Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. hep birlikte “
Grup “ olarak ifade edilmektedir.
Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.12.05.2010 tarihinde kurulmuş olup, ana ortaklığın üretimini
gerçekleştirdiği ürünlerin dahili piyasada ticareti faaliyeti ile iştigal etmektedir.
Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 31.12.2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı 49’dur.
30.09.2012 tarihinde Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin %99,82 oranındaki hissesi Ana Ortaklık
tarafından, Ana Ortaklık’ın da ortaklarından olan Murat Hakan ÇİL’den satın alınmıştır. Ana Ortaklık
nezdinde 30.09.2012 tarihi itibariyle bağlı ortaklık haline gelen Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. 2012 hesap
dönemi itibariyle konsolidasyona dahil edilmiştir.

DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklığı yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını (“Kanuni
finansal Tablolar”) Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine
uygun olarak (TL) olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile
işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 01.01.2008 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolarından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Seri: XI No:
29 sayılı tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara
aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları
(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
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İlişikteki konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17.04.2009 ve 09.01.2009 tarihli
duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahile edilerek
sunulmuştur.
Finansal tablolar makul değerleri ile taşınan finansal varlıklar ve borçlar ile rayiç değeri ile gösterilen
Arsa ve Binası dışında tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmış yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Türk
Lirası cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır.
DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

02.11.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 2499 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu(“Kurum”) kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 1.
maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar,
bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu nedenle, söz konusu
durum, raporlama tarihi itibariyle, bu finansal tablo dipnotunda açıklanan ‘Finansal Tabloların
Hazırlanma İlkeleri’nde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığın finansal tabloları ilişikteki dönem konsolide finansal
tabloların tarihi itibariyle hazırlanmıştır. Bağlı ortaklığın finansal tablolarının hazırlanması sırasında,
tarihsel maliyet esasına göre tutulan kayıtlarına Ana Ortaklık tarafından uygulanan muhasebe
politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır.
(Dipnot 38).
Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2013 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde
Şirket’in yetkili kurullarının finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.2. Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Şirket’in finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik
ortamda geçerli olan para birimi (“fonksiyonel para birimi”) kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.
Konsolide finansal tablolar, Ana Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi olan TL para birimi
kullanılarak sunulmuştur. Konsolide finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır.
2.3. İşletmenin sürekliliği
Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.4. Netleştirme / Mahsup
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler
itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayların özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu
işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düşüklüğü indirildikten sonraki
tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Şirket’in normal
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iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, hasılatın dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın
özüne uygun olması şartıyla net değeri üzerinden gösterilir.
2.5. Konsolidasyon esasları
Konsolide finansal tablolar, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.’in ve bağlı ortaklığının aynı tarih itibariyle
düzenlenen finansal tablolarını içermektedir.
Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklık ve Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.’ne ait hisse payları aşağıdaki
gibidir:

31.12.2012
Konsolide edilen şirket

Ülke

Oy Etkinlik
hakkı
oranı

Polifilm
A.Ş.

Türkiye

99,82

31.12.2011

31.12.2010

Oy Etkinlik
hakkı
oranı

Ambalaj Sanayi

Oy Etkinli
hakkı k oranı
--

99,82

--

--

--

Konsolide finansal tablolar, Ana Ortaklık’ın Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.’ni 30.09.2012 tarihi itibariyle
iktisap etmiş olması sebebiyle, konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal
tablolarda yer alan varlık, borç ve özkaynakların bir bütün olarak birleştirilerek ve konsolidasyon ilke ve
esasları çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide finansal tabloların hazırlanmasını içeren
konsolidasyon yöntemine göre hazırlanmıştır. Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 01.10.2012 – 31.12.2012
hesap dönemine ait Gelir Tablosu konsolidasyona dahil edilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, Ana Ortaklık’ın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları veya iştirakleri vasıtasıyla,
sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde %50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim
çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmeleri temsil etmektedir.
Kontrol gücü, Ana Ortaklık tarafından bağlı ortaklıklarının finansal ve işletme politikalarını yönetme
gücü ile faaliyetlerden fayda sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır.
Ana Ortaklık bünyesine dahil olan yukarıdaki bağlı ortaklık kontrol gücünün Grup’a ait olması nedeniyle
“tam konsolidasyon metodu” ile konsolide edilmiştir. Buna göre konsolide bilanço ve gelir tablosu
aşağıda açıklanan ana esaslara göre düzenlenmiştir:
a) Konsolide edilen ortaklıkların bilanço kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiştir.
Ana Ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın
öz sermaye hesapları ile karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.
b) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak
mahsup edilmiştir. Konsolidasyona dahil olma tarihi 30.09.2012 olduğundan, konsolidasyon
kapsamındaki ortaklıkların bu tarihten sonra birbirlerinden yapmış oldukları mal ve hizmet satışları,
birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.
Bir bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, elde etme tarihinden itibaren konsolide finansal tablolara dahil
edilir.Söz konusu gelir ve giderler, varlıkların ve borçların Grup’un elde etme tarihindeki konsolide
finansal tablolarına yansıtılmış değerlerine dayalıdır.
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c) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve
konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, “Azınlık Payları” hesap grubu adıyla gösterilir.
d) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay
alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu
payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibarıyla bağlı ortaklığın makul değere göre
değerlenmiş bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir.
e) Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleştirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet
esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği işletmenin faaliyet
sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil eder ve bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin tanımlanabilir
her bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan şerefiye veya negatif şerefiyeyi
bilançosuna alır.

2.6. Şerefiye/Negatif Şerefiye
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen işletmenin satın alma
tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. İşletme birleşmesi
maliyetinin iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul
değerindeki iktisap edenin payını aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. Satın alma maliyeti,
tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin net makul değerinden düşük ise negatif şerefiye oluşur ve
oluştuğu dönemde konsolide kapsamlı gelir olarak finansal tablolara yansıtılır. İşletme birleşmelerinde
satın alınan işletmenin finansal tablolarında yer almayan; ancak şerefiyenin içerisinden tanımlanabilme
özelliğine sahip varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar (marka değeri gibi) ve/veya şarta bağlı
yükümlülükler makul değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Satın alınan şirketin finansal
tablolarında yer alan şerefiye tutarlan tanımlanabilir varlık olarak değerlendirilmez. Şerefiye, değer
düşüklüğü testi için, yönetimin şerefiyeyi iç raporlama amaçlı takip edebileceği en küçük nakit üreten
birimlere dağıtılır. Şerefiye için her yıl aynı tarihte değer düşüklüğü tespit çalışması yapılmakta olup
değer düşüklüğünün olduğuna dair herhangi bir gösterge olması durumunda ise, söz konusu değer
düşüklüğü testi daha sıklıkla tekrarlanmaktadır. Şerefiyeye ait değer düşüklüğü geri çevrilemez.
İşletme birleşmelerini konu alan UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”, iktisap maliyetinin, iktisap edilen
işletmenin daha önceden finansal tablolarında yer almayan maddi olmayan duran varlıklar da dahil olmak
üzere, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki makul
değerleri belirlenmek suretiyle muhasebeleştirilmesini öngörmektedir.
Ayrıca UFRS 3 (Revize)’ye göre, işletme birleşmesinin gerçekleştiği raporlama döneminin sonunda
işletme birleşmesinin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmamış ise, satın alan işletme
için, muhasebeleştirilmesi tamamlanmamış kalemlere yönelik finansal tablolarında geçici tutarları
raporlama imkanı bulunmaktadır. Ölçme dönemi içerisinde satın alan işletme, birleşme tarihinde
muhasebeleştirilmiş geçici tutarları, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer biliniyor olsaydı bu tarih
itibarıyla muhasebeleştirilmiş tutarların ölçümünü etkileyebilecek gerçeklere ve durumlara ilişkin elde
edilmiş yeni bilgileri yansıtacak şekilde geriye dönük olarak düzeltir. Ölçme dönemi içerisinde, satın alan
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işletme aynı zamanda, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer biliniyor olsaydı bu tarih itibarıyla ek varlık
ve borçların muhasebeleştirmesini gerektirecek gerçeklere ve durumlara ilişkin yeni bilgiler elde etmiş ise
söz konusu ek varlık ve borçları da muhasebeleştirir.
Ölçme dönemi, satın alan işletme, birleşme tarihi itibarıyla var olan gerçeklere ve durumlara ilişkin
aradığı bilgileri elde eder etmez ya da daha fazla bilginin elde edilemez olduğunu öğrenir öğrenmez
bitmekte olup her durumda ölçme dönemi, birleşme tarihinden başlamak üzere bir yılı aşamaz.
2.7. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan
gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu
tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine
dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama
döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
2.7.1. Karşılıklar
Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in 31.12.2012 tarihi itibariyle aleyhine açılmış olan yasal
takip ve tazminat davalarını değerlendirmiş olup, kaybetme olasılığının %50’den daha fazla olduğunu
tahmin edilenler için gerekli karşılığı ayırmıştır.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var
olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar
ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
·

Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına
inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken
ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki
kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile
yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken bilanço tarihi
itibariyle elde bulunan teminatların dışında yine finansal tabloların onaylanma tarihine kadar geçen süre
zarfında edinilen teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır (Dipnot 10 ve 11).

·

Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak
olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket yönetimi
elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır ( Dipnot 22 ).

·

Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüşleri
doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için
karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl
içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine
ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin
altında olan stoklar için karşılık ayrılmaktadır (Dipnot 13).
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·

Dipnot 2.8’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme
maliyetlerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço
tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse değişiklik yapılır.

·

Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan
ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara
ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. ( Dipnot 35 ).

2.8. Önemli muhasebe politikalarının özeti
Grubun finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
2.8.1. Hasılat
Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi,
ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve
işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Satışlarda önemli riskler ve faydalar mallar alıcıya
teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura
edilmiş bedelinin, iade ve satış ıskontolarından arındırılmış halidir.
Diğer Gelirler
Şirket tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:
Kira gelirleri – dönemsel tahakkuk esasına göre
Kiralama faaliyetleri, faaliyet kiralaması kapsamında kiracıdan alınan kira gelirleri, aylık olarak kazanıldığında
finansal tablolara yansıtılır.
2.8.2. Ticari alacaklar / borçlar
Doğrudan bir borçluya/alıcıya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar,
etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmiştir. ( Dipnot 10 )
Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması
halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı
değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı
esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari
dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
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2.8.3. Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilmiştir. Maliyetin içinde her
stok kaleminin bulunduğu yere ve duruma getirilmesi sırasında oluşan bütün harcamalar dahil edilmiştir.
Maliyeti, ortalama yöntemi ile hesaplanmaktadır.
2.8.4. Maddi varlıklar
Arsa, arazi ve binalar dışındaki maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer
düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arsa, arazi ve binalar yeniden değerleme
modeli esasından muhasebeleştirilmektedir. Maliyet değeri ile rayiç değeri arasındaki fark ertelenmiş
vergiden netleşmiş şekilde özkaynakların altında “değer artış fonları” hesabında takip edilmektedir.
Amortisman, maddi duran varlıkların taşınan değerleri üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi ile kıst bazınsa ayrılmaktadır. Araziler için sınırsız ömürleri olması sebebi ile
amortisman ayrılmamaktadır ( Dipnot 18 ).
Maddi duran varlıkların tahmini faydalı ömürlerini gösteren maddi duran varlık amortisman süreleri
aşağıdaki gibidir:
Faydalı Ömür (Yıl)
Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri
Binalar
Makina ve Teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar

50
50
5 – 15
5
4 – 25

Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. İlgili varlıkların atıl
durumda bulundukları dönemde de amortisman ayrılmaya devam edilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil
olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil
edilirler.
Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir
değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından
gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile
birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer
giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir ( Dipnot 30).
Ana Ortaklık’ın aktifinde kayıtlı olan fabrika binası için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrımenkul
değerleme yetkisi almış olan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından değerleme
raporu hazırlanmıştır. Aynı şekilde bağlı ortaklığın aktifinde kayıtlı olan Bozöğük Bilecik Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki arsa için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrımenkul değerleme yetkisi almış olan
Elit Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmıştır. Söz konusu maddi duran
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varlıklar değerleme raporunda tespit edilen rayiç değerleri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır (
Dipnot 18 ).
2.8.5. Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte
elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Maddi
olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek
ifade edilmişlerdir. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak kıst bazında itfa edilmektedirler ( Dipnot 19 ).

Haklar

Faydalı Ömür (Yıl)
3 – 10

2.8.6. Finansal varlıklar
Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev
olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, Grup'un
herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Vadeleri bilanço
tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar
içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve diğer alacaklar içerisine dahil
edilmiştir. Krediler ve alacaklar, ilgili tutarların işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleri ile
kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri
üzerinden gösterilir.
2.8.7. Borçlanma maliyetleri
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden
belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark,
gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
2.8.8. Kur değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL’ ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları
esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki
döviz kurları kullanılarak TL’ ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin TL’ ye çevrilmesinden veya
parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
2.8.9. Hisse başına kazanç
Hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit
edilir. Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse
dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artırabilir (Dipnot 36). Hisse başına kar hesaplanırken, bu
bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında
kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
2.8.10. Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının
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gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda
muhasebeleştirilmektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir ( Dipnot 22 ).
Şarta bağlı varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer
beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Şarta bağlı varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde
edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal
tablolarda yer almamaktadır. Şarta bağlı varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri olası ise finansal tablo
dipnotlarında açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak
yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesinin
neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal
tablolarına yansıtılır.
2.8.11 Kiralama işlemleri
(1) Şirket - kiracı olarak
Finansal Kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi
avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o
tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük
olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir
tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın
faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
Operasyonel Kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme
kiralaması olarak sınıflandırılır. Işletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
2.8.12. İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerin birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere)
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f) Tarafın, kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması;
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması gerekir.
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2.8.13. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
2.8.14. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
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, gelir tablosunda yer verilen kârdan
farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır ( Dipnot 35 ).
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme
ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından
(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenmiş 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 Şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini
geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları
dikkate alınır.
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Ertelenmiş 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 ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
2.8.15. Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.
Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanun’u uyarınca, Şirket, en az
bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş
akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan
her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım
yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık aktüeryal tahminler uyarınca öngörülen
yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar gelir tablosunda
muhasebeleştirilir.
2.8.16. Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in perakende mağazacılık faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan, vadesi 3 ay veya daha kısa
olan yatırımları içermektedir .
2.8.17. Ödenmiş sermaye
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyetler,
vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.
2.8.18. Ertelenen finansman gelir/gideri
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri
temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı ile hesaplanır
ve finansal gelirler ve giderler kalemleri altında gösterilir.
2.8.19. Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, kredi kartı alacakları, banka mevduatları ile tutarı belirli,
nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan
ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
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2.9. Yeni ve Değişikliğe Tabi Tutulmuş Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları’nın
Uygulanması
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 31.12.2012 tarihli finansal
tablolar için geçerli olan standart, değişiklik ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları
uygulamıştır:
UMS 24, “İlişkili Taraf Açıklamaları” (Yeniden düzenleme)
UMS 32, “Yeni Haklar İçeren İhraçların Sınıflandırılması” (Değişiklik)
UFRYK 14, “Asgari Fonlama Koşulları” (Değişiklik)
UFRYK 19, “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar ile Ödenmesi” (Yorum)
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” (Değişiklik) – “Revize UFRS’nin efektif olma tarihinden önce oluşan
işletme birleşmelerinden kaynaklanan koşullu bedellerin geçiş hükümleri”
UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (Değişiklik) – “UFRS 7 uyarınca yapılması gereken
açıklamalara açıklık getirilmesi ve sayısal açıklamalar ile finansal araçlara ilişkin risklerin doğası ve
derecesi arasındaki etkileşimin vurgulanması”
UMS 1, “Özkaynak Hareket Tablosuna Açıklık Getirilmesi” (İyileştirme)
UMS 27, UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardına yapılan değişikliklere bağlı
olarak UMS 21, UMS 28, UMS 31’de yapılan değişikliklerin geçiş hükümlerine açıklık getirilmesi
(İyileştirme),
UFRYK 13, “Müşteri Sadakat Programları: Hediye puanların gerçeğe uygun değeri” (İyileştirme),
UMS 34 “Ara Dönem Raporlama: Açıklama ilkelerinin uygulaması ve yapılması gereken açıklamalara
eklemeler” (İyileştirme).
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak yürürlüğe
girmemiştir:
UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9 a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu
tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının
diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. Grup, standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
Standart 01.01.2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı
farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler” ve UFRS
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12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları” standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile
erken uygulamaya izin verilmiştir.
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini
almıştır. Hangi Şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir
standarttır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart 01.01.2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12
Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken
uygulamaya izin verilmiştir.
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz
konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması
beklenmemektedir.
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
Standart 01.01.2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11
Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin
verilmiştir.

UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide
finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28
İştiraklerdeki Yatırımlar da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere
ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Yeni standart kapsamında Grup diğer işletmelerdeki yatırımlarına ilişkin
daha fazla dipnot açıklaması verecektir.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın
01.01.2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama
ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS
13 ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki dönemlerle
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karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul
edilmemiştir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standart 01.01.2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya
izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan
değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan
birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması
ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil
de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu standart henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Grup, düzeltilmiş standardın finansal durumu ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 nun ve UFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27 de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol
edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir.
Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından
kabul edilmemiştir. Söz konusu değişikliğin, Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olması beklenmemektedir.
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
UFRS 11’in ve UFRS 12’in yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de değişiklikler yapmış
ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir.
Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart
henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın, Grup un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.
DİPNOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur ).

DİPNOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARI

Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur ).

DİPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur ).
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DİPNOT 6 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Nakit
Bankalar
Vadesiz Mevduat
Likit Fon
Kredi Kartı Alacakları

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

108.946

8.600

16.918

84.171
30.260
12.297

23.457
---

18.779
---

235.674

32.057

35.697

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

1.464.314
1.899
3.398.308
93.060
3.071
706.232

1.032.184
24.712
-71.662
-875.820

721.791
37.140
---539.370

5.666.884

2.004.378

1.298.301

21.289
192.549
1.641.357

300.000
3.477.871
2.045.595

884.801
1.489.056
1.970.799

1.855.195

5.823.466

4.344.656

DİPNOT 7 – FİNANSAL YATIRIMLAR

Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 8 – FİNANSAL BORÇLAR

Faiz aralığı
Kısa vade
Krediler
- TL Krediler
- EURO Krediler
- ABD$ Krediler
- Faiz Gider Tahakkuku
- Kredi Kartı Borçları
Finansal kiralama borçları

%10,68%14,25
%7,2
%5,2 - %8

Uzun vade
Krediler
- TL Krediler
- ABD$ Krediler
Finansal kiralama borçları, net

%10,68%14,25
%5,2 - %8

Banka kredilerinin para birimi bazında tutarları ve faiz oranları aşağıdaki gibidir:
31.12.2012
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Banka Kredileri

TL Krediler
ABD$ Krediler
Euro Krediler

Faiz Oranı

Döviz
Tutarı

%10,68 %14,25
%5,2 - %8
%7,2

-2.014.393
807

TL Karşılığı

1.485.603
3.590.857
1.899
5.078.359

31.12.2011
Banka Kredileri

Faiz Oranı

TL Krediler
ABD$ Krediler
Euro Krediler

%6,7 - %17
%4,75 - %7,8
%7,2

Döviz
Tutarı
-1.841.215
10.112

TL Karşılığı
1.332.184
3.477.871
24.712
4.834.767

31.12.2010
Banka Kredileri

Faiz Oranı

TL Krediler
ABD$ Krediler
Euro Krediler

%8,5 - %13
%3,75 - %4,75
%7,2

Döviz
Tutarı
-963.167
18.125

TL Karşılığı
1.606.592
1.489.056
37.140
3.132.788

Banka kredi borçlarının vadeleri 0 ile 2 yıl arasında değişmektedir.
Finansal kiralama borçlarının vadesi 0 yıl ila 5 yıl arasında değişmektedir.
31.12.2012 tarihi itibariyle Grup’un banka ve diğer finans kuruluşlarına verdiği çeşitli teminatlar
aşağıdaki gibidir:

30.06.2012
Bankalar

Kefaletler (TL)
Nakit

Kefalet

İpotek

Makine
Rehni

Temlik

Finansal borçların teminatı olarak 2.286.729 TL’lik çek ( 31.12.2011: 2.917.426 TL, 31.12.2010: 2.286.778 TL )
bankalara/ilgili kurumlara verilmiştir.
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DİPNOT 9- DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur ).

DİPNOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar:
Kısa vade
Alıcılar
-Üçüncü şahıslar
Alacak senetleri
-Üçüncü şahıslar
Şüpheli alacaklar

Ertelenmiş finansman gideri (-)
Şüpheli alacak karşılığı(-)

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

3.378.677

2.477.543

2.264.111

3.150.350
265.466

2.917.426
327.421

2.286.778
215.032

6.794.493

5.722.390

4.765.921

(68.302)
(265.466)

(106.801)
(327.421)

(38.737)
(215.032)

6.460.725

5.288.168

4.512.152

Ticari Alacaklar:
Uzun Vade

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Verilen Depozito ve Teminatlar

82.993

2.232

2.667

82.993

2.232

2.667

Şüpheli ticari alacaklar karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Dönem başı
Dönem içinde ayrılan karşılık ( Dipnot 30)
Dönem içinde iptal edilen karşılık ( Dipnot 30)

(327.421)
(33.679)
95.634

(215.032)
(112.389)
--

(132.248)
(82.784)
--

Dönem sonu bakiye

(265.466)

(327.421)

(215.032)
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Ticari alacakların ve Alacak senetlerinin vadesel dağılımı aşağıdaki gibidir:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
0 - 3 ay arası vadeli alacaklar
3 - 6 ay arası vadeli alacaklar
6 - 9 ay arası vadeli alacaklar

5.774.268
722.889
31.870

4.490.410
904.559
--

4.170.376
380.513
--

6.529.027

5.394.969

4.550.889

Grup’un ticari alacaklarının vadesi 60 gün ile 150 gün arasında değişmektedir. 31.12.2012 tarihi itibariyle
Grup’un alacaklarına uygulanan etkin faiz oranı alacakların vadelerine göre %5,78 ile %6,87 arasında
değişmektedir. (31.12.2011: %11,54 ile %11,72, 31.12.2010: %6,36 ile %6,57).
Grup ticari işlemden kaynaklanan alacaklarını bir risk yönetim şirketine 01.03.2012 tarihinden başlamak
üzere sigorta ettirmiştir. Sigorta teminatı altına alınan azami tutar ödenen sigorta priminin 30 katı olarak
belirlenmiştir.
Ticari Borçlar:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Satıcılar
-Üçüncü şahıslar
- İlişkili taraflar (Not 37)
Borç Senetleri
-Üçüncü şahıslar
Diğer Ticari Borçlar

Ertelenmiş finansman geliri (-)

1.123.076
131.740

1.045.337
104.314

1.287.919
224.853

-507

---

31.708
--

1.255.323

1.149.651

1.544.480

(6.424)

(13.571)

(11.198)

1.248.899

1.136.080

1.533.282

Ticari borçların vadesel dökümü aşağıdadır:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011
1 - 3 ay arası vadeli borçlar

DİPNOT 11– DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Alacaklar
Personelden Alacaklar

1.255.323

1.149.651

1.544.480

1.255.323

1.149.651

1.544.480

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
3.806

4.394

3.237

19
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.
Verilen dava teminatları
Ortaklardan Alacaklar

-11.411

70.795
--

53.459
--

15.217

75.189

56.696

Kısa Vadeli Borçlar:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Ortaklara borçlar
Personele Borçlar
Diğer Borçlar

-64.474
38.646

566.982
28.099
--

1.920.463
22.679
--

103.120
595.081 1.943.142
Grup’un ticari borçlarının vadesi ortalama vadesi 45 gündür. 31.12.2012 tarihi itibariyle Grup’un borçlarına
uygulanan etkin faiz oranı vadelerine göre %5,78 ile %6,87 arasında değişmektedir. (31.12.2011: %11,54
ile %11,72, 31.12.2010: %6,36 ile %6,57).
DİPNOT 12– FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 13– STOKLAR
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamüller
Ticari mallar
Verilen Sipariş Avansları

5.063.751
19.673
166.584
-24.667

4.491.595
62.360
261.294
37.682
68.349

4.473.528
247.399
946.783
38.188
26.322

5.274.675

4.921.280

5.732.220

Stoklar üzerindeki sigorta teminat bedeli 6.500.000 TL’dir. (31.12.2011: 6.564.000 TL).
DİPNOT 14 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 15 - YILLARA YAYGIN PROJE MALİYETLERİ VE HAKEDİŞLERİ
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
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Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 18- MADDİ DURAN VARLIKLAR
31.12.2012 tarihinde sona eren dönem içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında
gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Konsolidasyon
31.12.2011
Girişler
Çıkışlar
Kapsamında 31.12.2012
Maliyet değeri
Arsa ve Araziler
1.351.341
--1.845.479 3.196.820
Yer altı yerüstü düzenleri
1.374
---1.374
Binalar
1.248.633
12.248
--- 1.260.881
Makina ve Teçhizat
6.826.487
365.958
--- 7.192.445
Taşıtlar
604.393
32.000
(69.467)
-566.926
Demirbaşlar
483.521
13.633
--497.154
Yapılmakta Olan Yatırımlar
---443.829
443.829
10.515.748
423.839
(69.467)
2.289.308 13.159.429
Birikmiş amortisman
Yerüstü Düzenlemeleri
380
27
--407
Binalar
69.059
27.919
--96.978
Makina ve Teçhizat
3.304.910
542.222
--- 3.847.132
Taşıtlar
317.555
91.703
(64.800)
-344.458
Demirbaşlar
355.462
59.896
--415.358
4.047.367
721.767
(64.800)
-- 4.704.333
Net defter değeri

6.468.381

8.455.096

Maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta teminat bedeli 11.629.744 TL (6.516.358 ABD $ karşılığı)’dir. Grup’un
fabrika binası üzerinde İş Finansal Kiralama A.Ş. lehine 1. Dereceden 4.500.000 TL tutarında ipotek mevcut
olup, taşıtlar hesabında yer alan araçlar için ise İşbankası A.Ş. lehine 157.250 TL ve 26.100 Euro tutarlarında
ipotek bulunmaktadır.
31.12.2012 tarihi itibariyle Grup’un makine ve teçhizatları arasında yer alan 3.031.409 TL tutarındaki makine ve
teçhizat finansal kiralama yoluyla edinilmiştir.
Yapılmakta olan yatırımları ise Bağlı Ortaklığının sahibi olduğu Bozöğük / Bilecikte yer alan arsa üzerinde
gerçekleştirilecek olan fabrika binası için başlatılan ön harcamalardan oluşmaktadır. 31.12.2012 tarihi itibariyle
gerçekleştirilen yatırım yaklaşık %20 oranında tamamlanmıştır.
Ana Ortaklık sahibi olduğu fabrika binası için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrımenkul değerleme yetkisi
almış olan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 25.01.2012 tarihinde hazırlanan
değerleme raporunda arsa bedeli dahil fabrika binasının rayiç bedeli, alım satım rayiç değerleri, ekonomik
koşullar, emsal pazarlık payları gibi faktörler dikkate alınarak 2.600.000 TL olarak belirlenmiştir. Bağlı
ortaklığın sahibi olduğu Bozöğük Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsa için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan gayrımenkul değerleme yetkisi almış olan Elit Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından
27.04.2012 tarihinde hazırlanan değerleme raporunda maliyet yöntemi kullanılarak rayiç bedeli 2.280.000 TL
olarak tespit edilmiştir.
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31.12.2011 tarihinde sona eren dönem içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında
gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31.12.2010
Maliyet değeri
Arsa ve Araziler
Yer altı yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve Teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar

Birikmiş amortisman
Yerüstü Düzenlemeleri
Binalar
Makina ve Teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar

Net defter değeri

Girişler

Çıkışlar

1.351.341
1.374
1.227.943
6.172.878
540.501
432.962
4.559
9.731.558

--20.690
1.359.980
131.247
51.106
17.581
1.580.604

---(706.372)
(67.356)
(546)
(22.140)
(796.414)

352
41.821
2.804.875
267.560
297.130
3.411.737

28
27.239
500.035
90.710
58.350
676.362

---(40.715)
(18)
(40.733)

Transfer

31.12.2011

-- 1.351.341
-1.374
-- 1.248.633
-- 6.826.487
-604.393
-483.521
---- 10.515.748
-------

6.319.820

380
69.059
3.304.910
317.555
355.462
4.047.367
6.468.381

Maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta teminat bedeli ilgili dönemde 14.551.105 TL (7.703.481 ABD $
karşılığı)’dir.
Şirketin fabrika binası üzerinde İş Finansal Kiralama A.Ş. lehine 1. Dereceden 4.500.000 TL tutarında ipotek
mevzut olup, bunun dışında taşıtlar hesabında yer alan 157.250 TL ve 26.100 Euro tutarında ipotek
bulunmaktadır.
Şirketin makine ve teçhizatları arasında yer alan 2.503.534 TL tutarındaki makine ve teçhizat finansal kiralama
yoluyla edinilmiştir.
31.12.2010 tarihinde sona eren dönem içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında
gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

Maliyet değeri
Arsa ve Araziler
Yer altı yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve Teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar

31.12.2009

Girişler

1.351.341
1.374
231.268
3.423.394
424.944
419.605
4.018

--108.771
2.749.484
192.952
13.462
13.983

Değer Artış
Fonu
--887.904
-----

Çıkışlar 31.12.2010
----(77.394)
(105)
(13.442)

1.351.341
1.374
1.227.943
6.172.878
540.501
432.962
4.559

22
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Birikmiş amortisman
Yerüstü Düzenlemeleri
Binalar
Makina ve Teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar

Net defter değeri

5.855.944

3.078.651

887.904

(90.941)

9.731.558

325
16.235
2.148.804
233.668
248.230

27
25.585
656.070
97.418
48.900

------

---(63.526)
--

352
41.821
2.804.875
267.560
297.130

2.647.263

828.000

--

(63.526)

3.411.738

3.208.681

6.319.820

Şirketin makine ve teçhizatları arasında yer alan 2.200.375 TL tutarındaki makine ve teçhizat finansal kiralama
yoluyla edinilmiştir.

DİPNOT 19– MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31.12.2012 tarihinde sona eren yıl içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Maliyet değeri
Haklar

Birikmiş itfa payı
Haklar

Net defter değeri

31.12.2011
100.876

Girişler
43.451

Çıkışlar
--

31.12.2012
144.327

100.876

43.451

--

144.327

18.532

19.275

--

37.807

18.532

19.275

--

37.807

82.344

106.520

23
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.
31.12.2011 tarihinde sona eren yıl içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Maliyet değeri
Haklar

Birikmiş itfa payı
Haklar

Net defter değeri

31.12.2010
18.588

Girişler
82.288

Çıkışlar
--

31.12.2011
100.876

18.588

82.288

--

100.876

13.690

4.842

--

18.532

13.690

4.842

--

18.532

4.898

77.446

--

82.344

31.12.2010 tarihinde sona eren yıl içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

Maliyet değeri
Haklar

Birikmiş itfa payı
Haklar

Net defter değeri
DİPNOT 20– ŞEREFİYE

31.12.2009

Girişler

Çıkışlar 31.12.2010

18.588

--

--

18.588

18.588

--

--

18.588

11.180

2.510

--

13.690

11.180

2.510

--

13.690

7.408

(2.510)

--

4.898
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Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 21- DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, çalışanlarına ilişkin ödemekte olduğu SGK primlerinin
ödemesinde herhangi bir gecikme olmadığından, aylık SGK primi işveren payının %5’i kadar tutarda teşvikten
yararlanmaktadır. Söz konusu teşvik, ücret tahakkukları sırasında personel giderlerinden düşülerek
muhasebeleştirilmektedir.
Bununla birlikte Ana Ortaklık 2012 döneminde “ Kaliteli ürün elde etmek amacıyla geri dönüşüm sisteminin
modernizasyonu ve ürün çeşitliliğinin sağlanması “ projesi kapsamında gerçekleştirdiği harcamalar için Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı’ndan 114.697 TL tutarında hibe desteği sağlamıştır.
Aynı şekilde KOSGEB tarafından sağlanan “ Nitelikli Eleman Desteği “ kapsamında sağladığı gelir toplamı
20.201 TL’dir (Dipnot 31 ).
DİPNOT 22– KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
22.1. Borç karşılıkları
Devam eden dava ve icra takipleri:
Rapor tarihi itibariyle Grup’un hukuk müşavirliğinden temin edilen beyan yazısına istinaden Grup aleyhine ve
lehine açılmış ve halihazırda devam eden davalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
31.12.2012
31.12.2011
Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar
Adet
Tutar
Adet
Tutar
Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri

5

18.464

6

203.035

Yukarıdaki belirtilen davalık alacak tutarları karşılık ayrılmak suretiyle gider olarak kayıtlara alınmıştır.
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Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar

31.12.2012
Adet
Tutar

Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri

2 953.114

31.12.2011
Adet
Tutar
2

403.203

Gebze İş Mahkemesinde Şirket aleyhine açılmış olan 397.703 TL anapara ve faiz vb. masraflar ile toplam
947.613 TL tutarında iş kazasından dolayı tazminatı davası açılmış olup, bu dava ile ilgili olarak Üsküdar 2. İcra
Müdürlüğünce Şirket aleyhine icra takibi başlatılmış ve Şirket’e 947.613 TL tutarında ödeme emri gönderilmiştir.
Söz konusu dava dosyası hakkında icranın durdurulmasına dair teminat mektubu İcra Dairesine sunulmuş olup
Yargıtay’dan icranın durdurulmasına dair mehil vesikası beklenmektedir. Gebze İş Mahkemesinin 2010/950 E
sayılı dosya kararı ile Şirket avukatları tarafından temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay aşamasındadır.
Söz konusu dava konusu ile ilgili olarak Şirket ortaklarından Murat Hakan Çil tarafından Vakıfbank’a 2.000.000
TL bedel karşılığında ikinci derece şahsi mesken ipotek olarak verilmiş olup karşılığında aynı bankadan Ana
Ortaklık adına düzenlenen 1.080.000 TL tutarındaki teminat mektubu Gebze 2. İş Mahkemesine icra takibinin
durdurulmasını teminen verilmiştir.
Şirket 03.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden Şirket ortaklarından Murat Hakan
Çil tarafından, söz konusu davanın aleyhte sonuçlanması halinde zararın kendisi tarafından karşılanacağı ve
AnaOrtaklık’tan bir bedel talep etmeyeceği taahhüt edilmiştir. Bundan dolayı Şirket, nihai yargılama neticesinde
Şirket aleyhine bir karar çıkması halinde söz konusu zararın Şirket ortağı tarafından bizzat karşılanacak olması
sebebiyle 31.12.2012 tarihli finansal tablolarda buna dair bir zarar karşılığı ayırmamıştır.Rapor tarihi itibariyle
dava devam etmekte olup sonucu kesinleşmemiştir.
22.2. Koşullu Varlıklar
Grup’un 31.12.2012, 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle kredi karşılığı teminat olarak vermiş
olduğu müşteri çeklerinin tutarı şu şekildedir;

Çek ve Senetler
- TL Çek ve Senetler

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

2.286.729

2.917.426

2.286.778

2.286.729

2.917.426

2.286.778

DİPNOT 23 – TAAHHÜTLER
23.1. Grup’un Teminat / Rehin / İpotek (TRİ) pozisyonu aşağıdaki
gibidir:
A Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
B Bağlı Ortaklığı adına vermiş olduğu TRİ'ler
C Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler
D Diğer TRİ'ler

31.12.2012
4.916.176
--

31.12.2011
4.907.176
--

--4.916.176

--4.907.176
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Grup’un vermiş olduğu TRİ' lerin Şirket özkaynaklarına oranı

% 175

% 206

Grup’un kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu Teminat / Rehin / İpotek (TRI) dağılımı aşağıdaki gibidir:

Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
Teminat mektupları
Maddi duran varlıklar ipotekler
Maddi duran varlıklar ipotekler

31.12.2012
1.191.000
4.657.250
26.100

Para
birimi 31.12.2011

Para
Birimi

TL
TL
Euro

TL
TL
Euro

189.674
4.657.250
26.100

Ana Ortaklık’ın ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından Ana Ortaklık lehine verilmiş olan Teminat / Rehin / İpotek
(TRI) dağılımı ise aşağıdaki gibidir:
Firma Ünvanı

Yükümlülük Cinsi

Tutarı

Hangi Kuruma Verildiği

Verilme Nedeni

Hakan ÇİL
Hakan ÇİL
Hakan ÇİL
Hakan ÇİL
Hakan ÇİL
Hakan ÇİL

Şahsi Kefalet
Şahsi Kefalet
Şahsi Kefalet
Şahsi Kefalet
Şahsi Kefalet
Şahsi Kefalet

200.000 ABD $
500.000 TL
750.000 ABD $
2.652.600 TL
301.973 ABD $
500.000 TL

Kredi Karşılığı
Kredi Karşılığı
Kredi Karşılığı
Kredi Karşılığı
Kredi Karşılığı
Kredi Karşılığı

Hakan ÇİL
Hakan ÇİL
Hakan ÇİL

Şahsi Kefalet
Şahsi Kefalet
İpotek

500.000 TL
750.000 TL
2.000.000 TL

Türkiye İş Bankası
Vakıfbank
HSBC
Denizbank
Denizbank
Türkiye Finans Katılım
Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Vakıfbank

Kredi Karşılığı
Kredi Karşılığı
İş Kazası Dava
Teminatı Karşılığı

DİPNOT 24 - EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
DİPNOT 25 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Kıdem tazminatı karşılığı

162.709

124.259

100.014

Toplam

162.709

124.259

100.014
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Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981 tarih, 2422 sayılı ve 25.08.1999
tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma
hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili bilanço
tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 31.12.2012 tarihi itibariyle 3.033,98 TL/ Yıl , 31.12.2011 tarihi
itibariyle 2.731,85TL/yıl, 31.12.2010 tarihi itibariyle 2.517,01 TL/yıl tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin
yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla,
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder.
31.12.2012, 31.12.2011, ve 31.12.2010 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.
31.12.2012 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %5 enflasyon oranı ve %9,25 iskonto oranı varsayımına göre, %4,05
reel iskonto oranı ile 31.12.2011 tarihi itibariyle karşılıklar ise yıllık %5,10 enflasyon oranı ve %10 iskonto oranı
varsayımına göre, %4,66 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
1 Ocak bakiyesi
Dönem içerisindeki artış
Ödemeler

124.259
38.450
--

100.014
24.245
--

59.053
40.961
--

Toplam

162.709

124.259

100.014

DİPNOT 26 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Dönen Varlıklar
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Peşin ödenen giderler
Devreden KDV
İş avansları
Vergi dairesinden alacaklar
Gelir tahakkukları

19.302
-470
2.886
2.172
24.830

888
--6.060
-6.948

1.907
120.530
---122.437
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Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Sosyal güvenlik ve vergi borçları
Alınan avanslar

124.973
9.322

82.554
80.213

34.914
122.659

134.295

162.767

157.573

DİPNOT 27 – ÖZKAYNAKLAR

27.1.

Sermaye

Grup’un 31.12.2012, 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle Ana Ortaklık’ın sermaye yapısı aşağıdaki
gibidir:
31.12.2012

Hüseyin ÇİL
Murat Hakan ÇİL
Mustafa Gökhan ÇİL
Cevdet Erçil
Şenel ÇİL
Şevket Tarık ÇİL
Bülent GÜNCÜ

31.12.2011

% Pay Tutarı
% Pay Tutarı
--- 28,00 1.400.000
64,00 6.966.500 36,00 1.800.000
----35,00 3.809.750 35,00 1.750.000
1,00
108.750 1,00
49.950
------- 0,00
50
10.885.000

31.12.2010
Pay
%
Tutarı
28,00 1.400.000
35,00 1.750.000
35,00 1.750.000
1,00
1,00
0,00

5.000.000

49.950
50.000
50
5.000.000

31.12.2012 tarihi itibariyle Şirket’in sermayesi 10.885.000 TL’dir ve her biri 25 TL nominal değerde 435.400
adet hisseye ayrılmıştır.
Şirket’in 30.09.2012 tarihi itibariyle %99,82 oranında bağlı ortaklığı haline gelen Polifilm Ambalaj Sanayi
A.Ş.’nin 31.12.2012 tarihi itibariyle konsolidasyonundan dolayı 5.073 TL özkaynaklardan, 228 TL dönem
karından olmak üzere toplam 5.301 TL azınlık payı bulunmaktadır.
27.2.

Sermaye düzeltmesi enflasyon olumlu farkları

Sermaye düzeltmesi farkları

31.12.201
2

31.12.201
1

31.12.201
0

--

3.354.077

3.354.077

--

3.354.077

3.354.077

Şirket, 28.09.2012 tarihinde gerçekleştirdiği sermaye artışı ile birlikte, ilgili mevzuat hükümleri gereği
kayıtlarında yer alan 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin 3.354.077 TL’lik enflasyon düzeltmesi sermaye
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olumlu farkını, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan ve kayıtlarında yer alan 2.092.707 TL’lik geçmiş yıl
zararlarından mahsup ettikten sonra sermayesine ilave etmiştir.
27.3.

Değer artış fonları

Maddi duran varlık değer artış fonları

31.12.201
2

31.12.201
1

31.12.201
0

681.880

691.361

700.842

681.880

691.361

700.842

31.12.201 31.12.201
2
1
691.361
700.842
(9.481)
(9.481)
--681.880
691.361

31.12.201
0
-700.842
-700.842

31.12.201
2
62.937
62.937

31.12.201
0
35.774
35.774

Maddi duran varlık değer artış fonu:
Maddi duran varlık değer artış fonundaki hareketler aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Artış / (Azalış) net
Satış nedeniyle çıkışlar
Yıl sonu bakiye
27.4.

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler

Yasal yedekler

27.5.

31.12.201
1
44.226
44.226

Geçmiş yıl kar ve zararları

Olağanüstü Yedekler
Geçmiş yıl zararları

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
-771.878
611.281
(1.030.527) (2.530.627) (2.092.929)
(1.030.527) (1.758.749) (1.481.648)

DİPNOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Brüt satışlar
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer gelirler

01.01.31.12.2012

01.01.31.12.2011

01.01.31.12.2010

26.398.761
73.360
25.603
26.497.724

26.610.066
44.248
5.162
26.659.476

16.046.090
7.309
500
16.053.899
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Satıştan iadeler ve indirimler
Net Satışlar

Satışların maliyeti
- Satışların maliyetinde yer alan amortisman gideri
Brüt satış karı

(399.176)
26.098.549

(278.264)
26.381.212

(127.334)
15.926.565

(23.118.845 (23.138.493 (14.687.979
)
)
)
(559.317)
(395.384)
(590.796)
2.979.703

3.242.719

1.238.586

DİPNOT 29 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM

GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Araştırma ve geliştirme giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri

01.01.01.01.01.01.31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
81.119
--895.868
553.869
486.773
687.831
826.425
697.390
1.664.818 1.380.294 1.184.163

DİPNOT 30 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

30.1.Araştırma Geliştirme Giderleri
Personel giderleri
Ofis giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı

30.2.Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Personel giderleri
Nakliye ve Nakliye Sigorta Giderleri
Reklam Giderleri
Ofis giderleri
Motorlu Araç Bakım ve Diğer Giderleri
Haberleşme giderleri

01.01.31.12.2012

01.01.31.12.2011

01.01.31.12.2010

55.153
23.776
2.190

----

----

81.119

--

--

01.01.31.12.2012
182.410
375.100
29.871
93.636
125.521
11.271

01.01.31.12.2011
174.710
241.173
18.169
30.731
163.296
--

01.01.31.12.2010
137.485
207.929
33.555
2.605
132.391
--
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Seyahat giderleri
Amortisman gideri
Diğer

30.3. Genel Yönetim Giderleri
Personel giderleri
Seyahat giderleri
Danışmanlık giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Ofis giderleri
Ofis kira giderleri
Araç bakım ve diğer giderleri
Sigorta giderleri
Bakım onarım giderleri
Haberleşme giderleri
Vergi ve harçlar
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Amortisman Giderleri
Diğer

39.697
25.174
13.188

36.998
62.638
864

26.084
65.570
18.639

895.868

728.579

624.258

01.01.31.12.2012
161.637
8.663
102.149
71.353
16.590
3.300
28.322
13.010
5.287
13.361
30.410
22.000
156.550
55.199
687.831

01.01.31.12.2011
154.814
6.312
-50.332
41.466
6.975
7.770
6.284
11.007
31.822
29.269
24.245
223.184
58.235
651.715

01.01.31.12.2010
121.829
4.771
-102.557
18.705
3.105
20.558
8.402
5.525
28.255
21.222
40.961
174.148
9.867
559.905

31.12.2012, 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle personel giderlerinin giderler içerisindeki
dağılımı aşağıdaki gibidir:
01.01.01.01.01.01.Personel giderleri
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
Satılan malın maliyeti- Dolaysız işçilik
maliyeti
Satılan malın maliyeti -Dolaylı işçilik
maliyetleri
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Toplam

(396.499)

(610.086)

(386.292)

(1.114.162)
(159.879)
(161.637)
(55.153)
(22.000)

(805.984)
(174.710)
(154.814)
-(24.245)

(651.180)
(137.485)
(121.829)
-(40.961)

(1.909.330)

(1.769.839)

(1.337.747)

DİPNOT 30 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

Diğer faaliyet gelirleri:
Konusu kalmayan karşılıklar
Ofis kira gelirleri

01.01.31.12.2012
95.634
--

01.01.31.12.2011
---

01.01.31.12.2010
-9.800
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Sigorta hasar gelirleri
Sabit kıymet satış gelirleri
Kosgeb nitelikli eleman desteği
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği
Diğer gelirler

Diğer faaliyet giderleri:
Şüpheli alacak karşılık gideri
Diğer giderler
Sabit Kıymet Satış Zararı
Kanunen Kabul Edilmeyen giderler

8.077
15.800
20.202
114.697
10.494

-33.403
29.545
-2.532

8.265
13.551
2.385
---

264.904

65.480

34.001

01.01.31.12.2012

01.01.31.12.2011

01.01.31.12.2010

(33.679)
-(2.032)
(11.525)

(112.389)
--(43.087)

(82.784)
(261)
---

(47.236)

(155.476)

(83.045)

DİPNOT 31 - FİNANSAL GELİRLER

01.01.01.01.01.01.31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Faiz geliri
Kur farkı gelirleri
Kazanılmamış finansman geliri

2.180
537.093
57.474

1.111
196.206
2.430

4.881
101.378
5.519

596.747

199.747

111.778

DİPNOT 32 – FİNANSAL GİDERLER

01.01.31.12.2012
Kazanılmamış finansman giderleri
Faiz ve komisyon giderleri
Kur farkı giderleri

01.01.01.01.31.12.2011 31.12.2010

(8.749)
(68.121)
(866.837)
(725.562)
(302.116) (1.458.553)

(8.494)
(282.804)
(171.162)

(1.177.702) (2.252.236)

(462.460)

DİPNOT 33 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN

FAALİYETLER
Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
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DİPNOT 34 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren % 20’dir.
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının
temettü olarak;
·
·
·

Gerçek kişilere,
Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere,
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere,

dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar. üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların % 75’i, Kurumlar
Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır. Dolayısıyla arsa, bina
borsaya kote hisse senetleri ve yatırım amaçlı gayrımenkuller üzerinde oluşan değer artışları için ayrılan
ertelenmiş vergi yükümlülüğü % 5 oranında uygulanmaktadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarları değişebilir.
Bilanço tarihleri itibariyle Şirket’in vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:
Bilanço
Cari dönem vergi gideri
Peşin ödenen vergiler

31.12.2012 31.12.2011

31.12.2010

154.882
(92.872)

98.324
(83.646)

44.621
(29.277)

62.010

14.678

15.344
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Gelir tablosu

31.12.2012 31.12.2011

31.12.2010

Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gideri / (geliri)

154.882
62.739

98.324
(150.522)

44.621
(111.795)

Toplam vergi gideri / (geliri)

217.621

(52.198)

(67.174)
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DİPNOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Devamı )

b) Ertelenen vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan
tutarları arasındaki “zamanlama farklılıkları”nın bilanço yöntemine göre, vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları suretiyle hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Söz
konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki
gibidir:

Toplam
geçici
farklar
31.12.2012
Kazanılmamış Finansman Gideri
68.302
Kıdem tazminatı karşılığı
162.709
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
265.466
Tahsili İmkansız Alacaklar
7.167
Diğer Varlıklar
11.188
Kazanılmamış Finansman Geliri
(6.424)
Kredi Faiz Gider Tahakkuku
-Finansal kiralama borçları kur farkı
1.551
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışı Etkisi (2.165.465)
Maddi ve maddi olmayan varlıklarda yapılan
düzeltmeler
577.063
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri (-)

514.832
(1.593.275)

Ertelenen vergi
varlıkları /
(yükümlülükleri)

Toplam
geçici
farklar

31.12.2012 31.12.2011
13.660
106.801
32.542
124.259
53.093
327.421
1.433
7.167
2.238
29.121
(1.285)
(13.571)
-71.662
310
1.551
(433.093) (887.904)

Ertelenen vergi
varlıkları /
(yükümlülükleri)

Toplam
geçici
farklar

31.12.2011 31.12.2010
21.360
38.737
24.852
100.014
65.484
215.032
1.433
7.167
5.824
68.007
(2.714)
(11.198)
14.332
-310
91.422
(177.581) (887.904)

Ertelenen vergi
varlıkları /
(yükümlülükleri)
31.12.2010
7.747
20.003
43.006
1.433
13.601
(2.240)
-18.284
(177.581)

115.413

669.302

(133.860)

61.923

12.385

102.967
(318.655)

594.769
(158.960)

118.954
(31.792)

428.957
(745.757)

85.791
(149.151)
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Ertelenmiş vergi varlıkları /(yükümlülükleri), net

(1.078.443)

(215.689)

435.811

87.162

(316.800)

(63.360)
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Hesap dönemlerine ait gelir tablolarında yer alan vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Vergi öncesi kar/(zarar)
UFRS hükümlerine göre yapılan düzeltmeler
Kanunen kabul edilmeyen giderler

01.01.01.01.31.12.2012 31.12.2011
820.188 (280.060)

01.01.31.12.2010
(345.304)

(179.130)
133.352

752.611
19.069

558.974
7.592

Vergi matrahı

774.410

491.620

221.262

Cari dönem vergi karşılığı (%20)
Diğer Geçici Farkların etkisi
Toplam Vergi Gideri/(Geliri)

154.882
62.739
217.621

98.324
(150.522)
(52.198)

44.621
(111.795)
67.174

DİPNOT 35 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Net dönem karı / (zararı)
Azınlık paylarına ait net dönem karı
Ana ortaklığa ait net dönem karı / ( zararı )

602.339
228
602.567

(227.862)
-(227.862)

(278.130)
-(278.130)

Çıkarılmış hisselerin ağırlıklı ortalama adedi

435.400

200.000

200.000

1,38

(1,14)

(1,39)

Hisse başına kazanç / ( kayıp ) (TL)

DİPNOT 36 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket iştiraklerinden Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. iştirak tarihi olan 30.09.2012 tarihinden önceki işlemler için
ilişkili taraf olarak kabul edilerek raporlanmıştır.
a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar:

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

-b) İlişkili taraflara ticari borçlar:
Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.
Sepak Plastik Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.

--

--

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
-131.740

104.314
133.832

84.874
139.979

131.740

238.146

224.853
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c) İlişkili taraflardan diğer alacaklar:

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Yoktur ( 31.12.2011: Yoktur, 31.12.2010: Yoktur )
-d) İlişkili taraflara ait diğer borçlar:
Murat Hakan ÇİL

e) İlişkili taraflara satışlar:
Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. ( 30.09.2012 öncesi )
Sepak Plastik Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.

f) İlişkili taraflardan alımlar:
Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. ( 30.09.2012 öncesi )
Sepak Plastik Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.

--

--

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
--

566.982

1.920.463

--

566.982

1.920.463

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
5.397.960
--

5.325.344
--

1.173.671
6.600

5.397.960

5.325.344

1.180.271

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
622.490
--

797.285
--

312.450
338.730

622.490

797.285

651.180

g) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına
sağlanan faydalar:
Ödenen maaş ve ücretler toplamı 31.12.2012 tarihinde sona eren yıl içerisinde 9.336 TL, 31.12.2011 tarihinde
sona eren yıl içerisinde 37.008 TL, 31.12.2010 tarihinde sona eren yıl içerisinde 48.876 TL'dir.

DİPNOT 37 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
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Finansal araçlar
Şirket’in başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal
araçların ana amacı Şirket’in faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Şirket bunların dışında faaliyetlerinin
sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.
Şirket’in finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket yönetiminin bu risklerin yönetimiyle ilgili politikaları aşağıda özetlenmiştir. Şirket ayrıca bütün finansal
araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
Faiz Oranı Riski:
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz
oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa
vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.
Şirket’in 31.12.2012, 31.12.2011 ve 2010 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık
analizi aşağıda gösterilmiştir.

Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan varlıklar
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

--7.522.079

--7.827.844

--5.642.957

---

---

---

Kredi riski
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer
tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini
kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir. Kredi riski
yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde
faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye bağlanmış
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ekonomik, politik ve diğer şartlardaki değişikliklerden aynı şekilde
etkilenmeleri sonucunda oluşur.
Şirket, sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı
satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini yönetmektedir. Şirket, ayrıca gerektiğinde teminat
almaktadır. Şirket’in maksimum kredi risk tutarı finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal araçların
taşınan değeri kadardır.
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
31.12.2012 tarihi itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Diğer Bankalardaki
taraf
taraf İlişkili taraf
taraf
mevduat
31.12.2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter
değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar

Diğer

-- 6.460.725

--

15.217

126.728

108.946

--

--

--

--

--

--

-- 6.460.725

--

15.217

126.718

108.946

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---265.466
-- (265.466)

----

----

----

----

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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

31.12.2011 tarihi itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Diğer Bankalardaki
taraf
taraf İlişkili taraf
taraf
mevduat
31.12.2011
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter
değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)

Diğer

-- 5.288.168

--

75.189

23.457

8.600

--

--

--

--

--

--

-- 5.288.168

--

75.189

23.457

8.600

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---327.421
-- (327.421)

----

----

----

----
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31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.
- Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31.12.2010 tarihi itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Diğer Bankalardaki
taraf
taraf İlişkili taraf
taraf
mevduat
31.12.2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter
değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan

Diğer

-- 4.512.152

--

56.696

18.779

16.918

--

--

--

--

--

--

-- 4.512.152

--

56.696

18.779

16.918

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---
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varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar

-215.032
-- (215.032)

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

44
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
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Likidite riski
Likidite riski Şirket’in net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında
dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir.
31.12.2012 tarihi itibariyle türev olmayan finansal yükümlülüklerin vadesel dağılımı aşağıda verilmiştir.

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay arası
5 yıldan uzun
(II)
1-5 yıl arası (III)
(IV)

Vadesiz

5.174.490

5.174.490

1.264.738

3.695.914

213.838

--

--

2.347.589

2.347.589

170.825

535.407

1.641.357

--

--

Defter
Değeri

Beklenen
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay arası
5 yıldan uzun
(II)
1-5 yıl arası (III)
(IV)

Vadesiz

1.248.899

1.255.323

1.123.583

--

--

--

131.740

103.120

103.120

103.120

--

--

--

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

31.12.2011 tarihi itibariyle türev olmayan finansal yükümlülüklerin vadesel dağılımı aşağıda verilmiştir.

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal borçlar

4.906.429

4.906.429

Finansal kiralama yükümlülükleri

2.921.415

2.921.415

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Defter
Değeri

Beklenen
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

--

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay arası
5 yıldan uzun
(II)
1-5 yıl arası (III)
(IV)

Vadesiz

1.128.558

3.777.871

--

--

875.820

2.045.595

--

--

3-12 ay arası
5 yıldan uzun
(II)
1-5 yıl arası (III)
(IV)

Vadesiz

1.136.080

1.149.651

1.045.337

--

--

--

104.314

595.081

595.081

28.099

--

--

--

566.982
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31.12.2010 tarihi itibariyle türev olmayan finansal yükümlülüklerin vadesel dağılımı aşağıda verilmiştir.

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

Finansal borçlar

3.132.788

3.132.788

Finansal kiralama yükümlülükleri

2.510.169

2.510.169

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Defter
Değeri

Beklenen
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

--

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay arası
5 yıldan uzun
(II)
1-5 yıl arası (III)
(IV)

Vadesiz

758.931

2.373.857

--

--

539.370

1.970.799

--

--

3-12 ay arası
5 yıldan uzun
(II)
1-5 yıl arası (III)
(IV)

Vadesiz

1.533.282

1.544.480

1.319.627

--

--

--

224.853

1.943.142

1.943.142

22.679

--

--

--

1.920.463
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Döviz kuru riski
Şirket’in maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden
kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/ çıkışlarını
detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden
korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır. Bilanço tarihleri itibariyle şirketin yabancı para varlıklar ve
borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Döviz cinsinden varlıklar
Döviz cinsinden yükümlülükler

6.164
352
3.233
(5.940.345) (6.422.348) (4.036.365)

Net kısa pozisyon

(5.934.181) (6.421.996) (4.033.132)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2012

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
-3.812

ABD
Doları

Avro

Yen

GBP

CHF

Diğer

-2.117

-14

---

---

---

---

----3.812
2.117
2.352
-------2.352
-6.164
2.117
--4.273.107 2.396.055
----4.273.107 2.396.055
--1.667.238
935.284
----1.667.238
935.284
5.940.345 3.331.339

--14
1.000
---1.000
1.014
-807
--807
----

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

-807
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TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden
Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin
Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge
Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat

----------

ABD
Doları

Avro

Yen

GBP

CHF

Diğer

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(5.934.181) (3.329.222)

207

--

--

--

--

(5.934.181) (3.329.222)

207

--

--

--

--

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------
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DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2011

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
-352

ABD
Doları

Avro

Yen

GBP

CHF

Diğer

-172

-11

---

---

---

---

----352
172
----------352
172
--463.614
900.432
----900.432
463.614
--5.521.916 2.923.350
----5.521.916 2.923.350
6.422.348 3.386.964

--11
-----11
-10.112
--10.112
-----10.112

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------
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TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden
Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin
Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge
Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat

----------

ABD
Doları

Avro

Yen

GBP

CHF

Diğer

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(6.421.996) (3.386.792)

(10.101)

--

--

--

--

(6.421.996) (3.386.792)

(10.101)

--

--

--

--

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------
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DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2010

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
-3.233

ABD
Doları

Avro

Yen

GBP

CHF

Diğer

-417

-1.263

---

---

---

---

----3.233
417
----------3.233
417
--348.881
576.510
----576.510
348.881
--3.459.855 2.237.940
-----

--1.263
-----1.263
-18.125
--18.125
-----

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

53
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

3.459.855 2.237.940
4.036.365 2.586.821

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden
Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin
Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge
Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat

----------

ABD
Doları

---

-18.125

Avro

Yen

---

GBP

---

CHF

---

Diğer

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(4.033.132) (2.586.404)

(16.862)

--

--

--

--

(4.033.132) (2.586.404)

(16.862)

--

--

--

--

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------
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26. İthalat

--

--

--

--

--

--

--
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Bilanço tarihi ve rapor tarihi itibariyle gerçekleşen kur değişimlerinin şirketin yabancı para pozisyonu
üzerindeki etkisi:

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2012
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer
kazanması
kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(593.467)
-(593.467)

593.467
-593.467

----

----

----

----

Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

(49)
-(49)

49
-49

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

--

--

--

--

----

----

----

----
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Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2011
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer
kazanması
kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(639.731)
-(639.731)

639.731
-639.731

----

----

----

----

Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

(2.468)
-(2.468)

2.468
-2.468

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

--

--

--

--

----

----

----

----
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Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2010
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer
kazanması
kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(399.858)
-(399.858)

399.858
-399.858

----

----

----

----

Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

(3.455)
-(3.455)

3.455
-3.455

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

--

--

--

--

----

----

----

----
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Sermaye risk yönetimi
Şirket. sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket’in
sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 27 no’ lu dipnotta açıklanan sermaye, sermaye
yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst
yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her
bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı
olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar.
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Toplam borçlar
Nakit ve nakit benzerleri
Net borç
Toplam öz sermaye
Net Borç/Toplam Sermaye oranı

9.551.767
(235.674)
9.316.063

9.892.501
(32.057)
9.860.444

9.541.463
(35.697)
9.505.766

11.206.930

7.103.052

7.330.915

83,12%

138,81%

129,67%

Finansal enstrümanların makul değeri
Makul bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki bir
cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal enstrümanların tahmini makul bedelleri şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
metotları kullanılarak tespit edilmiştir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmasında
tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, şirketin bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği
tutarları göstermeyebilir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal enstrümanların makul değerinin
tahmininde kullanılmıştır:
Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yakın
olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerler dahil maliyet değerinden gösterilen finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa
vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı
öngörülmektedir.
Finansal varlıkların makul değerinin. ilgili varlıkların kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilir.
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Parasal borçlar
Banka kredileri ve diğer parasal borçların makul bedellerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerine
yakın olduğu öngörülmektedir.
Ticari borçlar makul değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurundan çevrilir ve bundan dolayı makul bedelleri kayıtlı
değerlerine yaklaşır. Banka kredilerinin kayıtlı değerleri ile tahakkuk etmiş faizlerinin makul değerlere yaklaştığı
tahmin edilmektedir.
DİPNOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Şirket’in finansal araçlarının kayıtlı değerleri makul değerlerini yansıtmaktadır. Şirket’in spekülatif amaçlı
finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alımsatımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Şirket’in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket’in
faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren şirket
içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu
riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski,
likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
DİPNOT 40 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
40.1. Kıdem tazminatı tavanı 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ……2.731,85
TL/yıl’dan 2.805,04 TL/yıl’a yükselmiştir.
DİPNOT 41 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK. YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.

