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BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 

 

 

Tat Konserve Sanayii A.ġ. 

Yönetim Kurulu‟na 

 

 

Tat Konserve Sanayii A.ġ.‟nin ve bağlı ortaklığının ( hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2008 tarihi 

itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait 

konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye değiĢim tablosunu ve konsolide nakit akım 

tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ bulunuyoruz. 

Grup‟un 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir 

tablosu, öz sermaye değiĢim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti 

ile dipnotları baĢka bir denetim Ģirketi tarafından denetlenmiĢ ve 12 Mart 2008 tarihli denetçi 

raporunda olumlu görüĢ beyan edilmiĢtir. 

 

Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ĠĢletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 

Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 

raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu 

sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 

yanlıĢlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak 

amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, 

koĢulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının 

seçilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu 

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar 

hakkında görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan 

bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 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, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 

denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. 

Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve 

usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip 

içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre 

yapılmıĢtır. Bu risk değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, 

bağımsız denetim tekniklerini koĢullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iĢletme yönetimi 

tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. 

Bağımsız denetimimiz, ayrıca iĢletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile 

yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak 

sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün 

oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 

  



 
 

 

 

GörüĢ 

 

GörüĢümüze göre, iliĢikteki konsolide finansal tablolar, Grup‟un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 

konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve 

konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 

standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

  

 

Ġstanbul, 27 ġubat 2009 

 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. 
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VARLIKLAR 

Dipnot 

Referansları  
31 Aralık 

2008  
31 Aralık 

2007 

      

Dönen Varlıklar   322.703.177  218.750.700 

   Nakit ve Nakit Benzerleri 6  339.128  328.956 

   Ticari Alacaklar   137.124.704  71.251.437 

     -İlişkili taraflardan ticari alacaklar 37  73.691.257  65.696.514 

     -Diğer ticari alacaklar 10  63.433.447  5.554.923 

   Diğer Alacaklar 11  39.239  110.128 

   Stoklar 13  129.582.075  111.058.438 

   Canlı Varlıklar  14  23.264.684  21.559.327 

   Diğer Dönen Varlıklar 26  32.091.378  13.293.404 

   322.441.208  217.601.690 

      

   SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34  261.969  1.149.010 

      

Duran Varlıklar   203.574.456  178.527.568 

   Diğer Alacaklar  11  76.196  74.455 

   Finansal Yatırımlar 7  10.543.256  8.071.084 

   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16  3.842.169  3.485.107 

   Maddi Duran Varlıklar 18  159.159.556  130.318.039 

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19  564.482  843.844 

   Ertelenen Vergi Varlıkları 35  26.690.699  34.189.957 

   Diğer Duran Varlıklar 26  2.698.098  1.545.082 

      

TOPLAM VARLIKLAR   526.277.633  397.278.268 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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KAYNAKLAR 

Dipnot 

Referansları  

31 Aralık 

2008  
31 Aralık 

2007 

      

Kısa Vadeli Yükümlülükler   331.569.913  149.135.410 

   Finansal Borçlar 8  262.511.552  90.805.493 

   Ticari Borçlar   63.040.178  52.313.910 

      - İlişkili taraflara ticari borçlar 37  9.049.729  11.132.502 

      - Diğer ticari borçlar 10  53.990.449  41.181.408 

   Borç KarĢılıkları 22  1.331.119  502.999 

   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26  4.687.064  5.513.008 

      
Uzun Vadeli Yükümlülükler   36.317.413  99.576.797 

   Finansal Borçlar 8  29.139.700  82.640.895 

   ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 24  7.071.686  7.394.443 

   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26  106.027  9.541.459 

      
ÖZKAYNAKLAR   158.390.307  148.566.061 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar  27  139.780.844  141.889.295 

 ÖdenmiĢ Sermaye   136.000.000  136.000.000 

 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları   21.601.088  21.601.088 

 Hisse Senetleri Ġhraç Primleri   9.131.884  9.131.884 

 Değer ArtıĢ Fonları    1.307.362  (864.586) 

 Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler   60.404  60.404 

 GeçmiĢ Yıllar Zararları   (24.039.495)  (35.068.429) 

 Net Dönem Karı / (Zararı)   (4.280.399)  11.028.934 

      

 Azınlık payları   18.609.463  6.676.766 

      

TOPLAM ÖZSERMAYE VE 

YÜKÜMLÜLÜKLER   
 

526.277.633 

  

397.278.268 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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Dipnot 

Referansları  

1 Ocak -  

31 Aralık  

2008  

1 Ocak -  

31 Aralık  

2007 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER      

   SatıĢ Gelirleri (net) 28  629.053.514  546.836.505 

   SatıĢların Maliyeti (-) 28  (515.231.777)  (449.782.899) 

BRÜT KAR   113.821.737  97.053.606 

      

   Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 30  (54.116.288)  (46.929.798) 

   Genel Yönetim Giderleri (-) 30  (21.233.113)  (18.720.618) 

   AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 29  (17.201)  (174.222) 

   Diğer Faaliyet Gelirleri 31  4.977.176  8.497.305 

   Diğer Faaliyet Giderleri 31  (4.176.536)  (5.730.604) 

FAALĠYET KARI     39.255.775  33.995.669 

      

   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 

Karındaki / Zararındaki Paylar 16  357.062  485.745 

   Finansal Gelirler 32  32.691.440  12.578.823 

   Finansal Giderler 33  (72.211.239)  (30.031.310) 

      

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ      

ÖNCESĠ KARI / (ZARARI)   93.038  17.028.927 

      

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir Gideri      

   ErtelenmiĢ Vergi Geliri / (Gideri) 35  (7.199.032)  (5.039.261) 

      

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER  

DÖNEM KARI / (ZARARI)   (7.105.994)  11.989.666 

      

Dönem Kar/Zararının Dağılımı      

Azınlık Payları 27  (2.825.595)  960.732 

ANA ORTAKLIK PAYLARI   (4.280.399)  11.028.934 

      

Nominal değeri 1 Ykr olan 
   bin hisse baĢına kazanç/(kayıp) 36  

 

(0,53) 

  

1,02 
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Dipnot 

Referansları  

1 Ocak-  

31 Aralık 

2008  

1 Ocak-  

31 Aralık 

2007 

      

Ana ortaklık dıĢı pay ve vergi öncesi dönem karı    93.038  17.028.927 

ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının vergi öncesi 

dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:     

Faiz gideri 33  33.510.486  28.356.932 

Amortisman ve itfa payları 18,19  12.198.382  8.399.547 

Kıdem tazminatı karĢılığı 24  2.577.910  2.523.466 

ġüpheli alacak karĢılığı 10  5.154  532.716 

Diğer çeĢitli karĢılıklar 22  1.331.119  502.999 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karındaki paylar  16  (357.062)  (485.745) 

Yabancı paraya dayalı vadeli iĢlem sözleĢme gelirleri (net) 32,33  (12.201.034)  - 

Gelir tahakkkukları 26  (2.694.648)  (2.480.483) 

Maddi duran varlık satıĢlarından kaynaklanan karlar 31  (1.577.226)  (2.128.545) 

Negatif Ģerefiye geliri 31  -  (4.604.460) 

ĠĢtirak hisse satıĢ karı 31  (1.685.956)  47.772 

MüĢterek yönetime tabi ortaklıklardan kaynaklanan zarar 32  1.703.691  3.966.235 

Faiz geliri 32  (454.683)  (130.661) 

Varlık ve yükümlülüklerdeki değiĢimler öncesi faaliyet geliri   32.449.171  51.528.700 

Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artıĢ) / azalıĢ 10  (57.883.678)  11.063.225 

ĠliĢkili taraflardan alacaklardaki (artıĢ) / azalıĢ 37  (7.994.743)  22.703.430 

Stoklardaki artıĢ 13  (18.523.637)  (21.432.111) 

Canlı varlıklardaki artıĢ 14  (1.705.357)  (1.546.758) 

SatıĢ amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki (artıĢ) / azalıĢ 34  887.041  (85.646) 

Diğer cari/dönen varlıklardaki artıĢ 11,26  (5.808.912)  (6.106.340) 

Diğer duran varlıklardaki artıĢ 11,26  (1.154.757)  (51.461) 

Ticari borçlardaki artıĢ 10  12.809.041  7.569.641 

ĠliĢkili taraflara borçlardaki artıĢ / (azalıĢ) 37  (2.082.773)  (725.312) 

Diğer yükümlülüklerdeki artıĢ / (azalıĢ) 22,26  (12.468.649)  440.474 

Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit   (61.477.253)  63.357.842 

Ödenen kıdem tazminatı 24  (2.900.667)  (1.691.620) 

Ödenen faiz   (30.326.975)  (28.922.923) 

ĠĢletme faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit   (94.704.895)  32.743.299 

Yatırım faaliyetleri:      

Bağlı ortaklık iktisabı   -  (5.500.000) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18,19  (42.078.593)  (21.107.964) 

Maddi duran varlık satıĢlarından elde edilen nakit 18  2.895.282  6.665.009 

ĠĢtirak hisseleri satıĢından elde edilen nakit   3.261.500  - 

Yabancı paraya dayalı vadeli iĢlemlerden elde edilen nakit   1.977.509  - 

Alınan faiz 32  454.683  130.661 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   (33.489.619)  (19.812.294) 

Finansal faaliyetler:      

Sermaye artıĢı ve hisse senedi ihraç primlerindeki artıĢ 27  -  58.344.396 

Harranova sermaye artıĢı   13.183.333  - 

Finansal borçlardaki artıĢ / (azalıĢ) 8  115.021.353  (71.345.488) 

Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit   128.204.686  (13.001.092) 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değiĢim   10.172  (70.087) 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baĢı bakiyesi 6  328.956  399.043 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6  339.128  328.956 

 
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.

 

Not 

 

 

 

Sermaye 

Sermaye 

enflasyon 

düzeltmesi 

farkları 

Hisse 

senetleri 

ihraç 

primleri 

      Finansal 

varlıklar 

değer artıĢ 

fonları 

Kardan 

ayrılmıĢ 

kısıtlanmıĢ 

yedekler 

GeçmiĢ yıllar 

zararları ve 

net dönem kar 

/ zararı 

 

Ana 

ortaklığa ait 

özkaynaklar 

 

 

Azınlık 

payları 

 

 

Toplam 

özkaynaklar 

           

31 Aralık 2006 itibariyle 

bakiyeler 27 86.041.814 21.601.088 - (864.586) 60.404 (34.322.755) 72.515.965 - 72.515.965 

Sermaye artıĢı  49.958.186 - 9.131.884 - - (745.674) 58.344.396 - 58.344.396 

ĠĢletme birleĢmesi 3 - - - - - - - 5.716.034 5.716.034 

Net dönem karı  - - - - - 11.028.934 11.028.934 960.732 11.989.666 

31 Aralık 2007 itibariyle 

bakiyeler 27 136.000.000 21.601.088 9.131.884 (864.586) 60.404 (24.039.495) 141.889.295 6.676.766 148.566.061 

 

Not 

 

 

 

Sermaye 

Sermaye 

enflasyon 

düzeltmesi 

farkları 

Hisse 

senetleri 

ihraç 

primleri 

Finansal 

Varlıklar 

Değer artıĢ 

fonları 

Kardan 

ayrılmıĢ 

kısıtlanmıĢ 

yedekler 

GeçmiĢ yıllar 

zararları ve 

net dönem kar 

/ zararı 

 

Ana 

ortaklığa ait 

özkaynaklar 

 

 

Azınlık 

payları 

 

 

Toplam 

özkaynaklar 

           

31 Aralık 2007 itibariyle 

bakiyeler  136.000.000 21.601.088 9.131.884 (864.586) 60.404 (24.039.495) 141.889.295 6.676.766 148.566.061 

Grup yapısındaki değiĢikliğin  

etkisi  2 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

                    - 

 

1.574.959 
 

1.574.959 

Finansal varlıklar değer artıĢ 

fonundaki değiĢim 27 - - - 2.171.948 - - 2.171.948 - 2.171.948 

Harranova sermaye artıĢı 27 - - - - - - - 13.183.333 13.183.333 

Net dönem zararı  - - - - - (4.280.399) (4.280.399) (2.825.595) (7.105.994) 

31 Aralık 2008 itibariyle 

bakiyeler 27 136.000.000 21.601.088 9.131.884 1.307.362 60.404 (28.319.894) 139.780.844 18.609.463 158.390.307 
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DĠPNOT 1 - ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

Tat Konserve Sanayii A.ġ. (“Tat Konserve” veya “ġirket”) 1967 yılında kurulmuĢ olup, fiili faaliyet konusu her 

türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meĢrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini, dondurulmuĢ, 

kurutulmuĢ, toz haline getirilmiĢ tür ve tipleri de dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı ve katkı 

maddelerini, Ģekerli ve Ģekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamulleri üretimi, dağıtımı, 

pazarlama, yurtiçi ve yurtdıĢı ticareti ve komisyonculuğunu gerçekleĢtirmektir. ġirket‟in ana ortağı ve esas 

kontrolü elinde tutan taraf Koç Holding A.ġ.‟dir. ġirket, Türkiye‟de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu altında 

faaliyet göstermektedir. ġirket‟in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 31 Aralık 2008 tarihi 

itibariyle 1.520 kiĢidir (2007: 1.566). 

 

ġirket‟in yurtiçindeki pazarlama ve satıĢ faaliyetlerini Koç Grubu Ģirketi olan Düzey Tüketim Malları Sanayi 

Pazarlama A.ġ. (“Düzey”) yürütmektedir. 

 

ġirket‟in Bağlı Ortaklığı olan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. hayvancılık ve domates üretimi 

konularında faaliyet göstermektedir. 

 

ġirket hisseleri 1993 yılından bu yana Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda iĢlem görmektedir. 

 

ġirket‟in kayıtlı ofis adresi aĢağıdaki gibidir: 

 

TEM ÇıkıĢı ġile Otobanı 11. Km. Sırrı Çelik Bulvarı  

34788 TaĢdelen  Ġstanbul / Türkiye 

 

Finansal tabloların onaylanması:  

 

Konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere ġirket Yönetim Kurulu‟nun 27 ġubat 2009 tarihli toplantısında 

onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına Güçlü Toker, Yönetim Kurulu Üyesi, ve Tamer Soyupak, Mali ĠĢler ve 

Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmıĢtır. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi 

bulunmaktadır. 

 

DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 

 

ġirket ve Türkiye‟de yerleĢik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu 

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

 

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

Esaslar Tebliğ” ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 

sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk 

ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir. Bu tebliğe istinaden, iĢletmeler Avrupa Birliği 

tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası  Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları‟nı (“UMS/UFRS”) 

uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS‟lere göre hazırladığı 

hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu‟nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 

(“TMS/TFRS”) esas alınır.  

 

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıĢında, tarihi 

maliyet esası baz alınarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıĢtır. 

 
5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” (5083 sayılı Kanun) ile Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti‟nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni KuruĢ (YKR) olarak 

tanımlanmıĢtır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu‟nun Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢta Yer Alan Yeni 

Ġbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki Karar ile Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR‟de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıĢtır. Bu sebeple ekli mali tablolar TL cinsinden hazırlanmıĢtır. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

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

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

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

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

hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiĢtir. 
 

2.3 Yeni ve güncellenmiĢ standartların uygulanması 
 

Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK‟nın Uluslararası Finansal 

Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli 

olan yeni ve revize edilmiĢ standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıĢtır.  
 

AĢağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde 

veya söz konusu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup‟un faaliyetleri ile ilgili 

değildir: 
 

 UFRSYK 11, “UFRS 2 – Grup ve ĠĢletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine ĠliĢkin ĠĢlemler”, 

 UFRSYK 12, “Hizmet Ġmtiyaz AnlaĢmaları”, 

 UFRSYK  14, “UMS 19- TanımlanmıĢ Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama 

Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan KarĢılıklı EtkileĢimleri”, 

 

Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiĢ standartlar ile mevcut önceki 

standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar  

 

AĢağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmıĢ ancak yürürlüğe 

girmemiĢtir:   

 

 UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” 

 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  

 UFRYK 13, “MüĢteri Bağlılık Programları 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  

 UFRYK 15, “Gayrimenkul ġirketlerinde ĠnĢaat 

SözleĢmeleri” 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 UFRYK 16, “YurtdıĢındaki ĠĢletme ile Ġlgili Net 

Yatırımın Finansal Riskten Korunması” 

1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  

 UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”  

HakediĢ KoĢulları ve Ġptallerine ĠliĢkin DeğiĢiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarının Ġlk Kez Uygulanması” 

UFRS‟lerin Ġlk Kez Uygulanmasında Yatırım 

Maliyetlerine ĠliĢkin DeğiĢiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

 UFRS 3, “ĠĢletme BirleĢmeleri”  

 UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” 

UMS 28, “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar”  

 UMS 31 “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar”  

Satın Alma Yönteminin Uygulanması  Hakkında 

Kapsamlı DeğiĢiklik. 

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten 

sonra baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

 UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” 

      Doğrudan GiderleĢtirmeyi Engelleyen Kapsamlı  

DeğiĢiklikler. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

 2.4  Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

 UMS 27, “Konsolide ve Solo Mali Tablolar” 

UFRS‟lerin Ġlk Kez Uygulanmasında Yatırım 

Maliyetlerine ĠliĢkin DeğiĢiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”  

 UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın Alma 

Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde 

Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında 

DeğiĢiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

 UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” 

Doğrudan Öz kaynağa Kaydedilen Net Gelir Tablosu 

Gerekliliğine ĠliĢkin Kapsamlı DeğiĢiklikler. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

 UMS 39, “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve 

Ölçme”  

Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere Ġlgili 

DeğiĢiklikler. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

 

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” 

 

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” ,UMS 14 „Bölümlere Göre Raporlama‟nın yerine geçmektedir. Bu standart, 

bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakıĢ açısına göre  hazırlanan ve  iç raporlamada kullanılan bölümleme 

kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Grup, UFRS 8‟i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaya 

baĢlayacaktır. 

 

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”  

 

DeğiĢiklik, iĢletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inĢaası veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen 

borçlanma maliyetlerinin, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleĢtirilmesini gerektirir. 

Borçlanma maliyetlerinin oluĢtuğu anda giderleĢtirilmesi seçeneği bu değiĢiklik ile sona erecektir.  Grup, 

UMS23 (Revize) standardını 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacaktır.  

 

UFRS 3, “ĠĢletme BirleĢmeleri” 

 

DeğiĢiklikler, iĢletme birleĢmelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin oluĢtuğu anda gider yazılmasını ve 

satın alım sırasında muhasebeleĢtirilen koĢullu bedelin gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen  

değiĢikliklerin Ģerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir.  

 

Grup yöneticileri, UMS 23, UFRS 8 ve UFRS 3 standartlarındaki değiĢiklik ve yenilikler haricinde yukarıdaki 

standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup‟un finansal tabloları üzerinde önemli bir etki 

yaratmayacağını düĢünmektedir. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.4 Konsolidasyon esasları 
 

Konsolide finansal tablolar aĢağıda belirtilen esaslara göre ana ortaklık olan Tat Konserve (“ana ortaklık”) ve 

Bağlı Ortaklık, MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklık ve ĠĢtirak (hep beraber “Grup”) finansal tablolarını 

kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan Ģirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların 

tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama 

Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıĢtır. 
 

Bağlı ortaklıklar, Ģirketin ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde 

Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy 

kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iĢletme politikaları 

üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iĢletme politikalarını ġirket‟in menfaatleri 

doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. 

 

MüĢterek yönetime tabi ortaklık ve iĢtirakteki yatırımlar özsermaye yöntemi ile muhasebeleĢtirilmiĢtir. MüĢterek 

yönetime tabi ortaklık, Tat Konserve‟nin bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve 

sözleĢme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği Ģirkettir. 

 

ĠĢtirak, ġirket‟in oy hakkının %20 ile %50‟sine sahip olduğu veya ġirket‟in, Ģirket faaliyetleri üzerinde kontrol 

yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluĢlardır. ġirket ile iĢtirak arasındaki 

iĢlemlerden doğan gerçekleĢmemiĢ karlar, ġirket‟in iĢtirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiĢ olup, gerçekleĢmemiĢ 

zararlar da, iĢlem, transfer edilen varlığın değer düĢüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiĢtir. 
 

AĢağıdaki tabloda 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık, MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklık ve ĠĢtirak‟in 

ortaklık oranları gösterilmiĢtir: 

  ġirket tarafından sahip olunan 

doğrudan ve dolaylı pay 

 

 31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Bağlı ortaklık:     

Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. (“Harranova Besi”)   %58,2  % 68,2 

     

MüĢterek yönetime tabi ortaklık:     

TariĢ-Tat Alkollü Ġçecekler A.ġ.  -  % 50,0 

     

ĠĢtirak:     

Tat Tohumculuk A.ġ.  %30,0  % 30,0 

            

TAT Konserve yüzde 68,2 oranında hissesine sahip olduğu Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ.'deki 

(Harranova) beheri 10 kr'lik yüzde 10 oranında hisseye tekabül eden 13.500.000 adet  hissesini 2.500.000 USD 

bedel ile, merkezi Amerika BirleĢik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan, The Morning Star Company'e 

peĢin olarak satmıĢtır. Söz konusu satıĢ iĢlemini takiben Tat Konserve‟nin Harranova Besi‟deki hisse oranı % 

68,2 den  %58,2‟ye düĢmüĢtür. Hisse devrine istinaden Harranova‟nın kayıtlı sermayesi 31.500.000 TL 

artırılarak 13.500.000 TL‟den 45.000.000 TL‟ye çıkmıĢtır. Bu iĢlemlere iliĢkin azınlık paylarında meydana gelen 

düzeltmeler “Harranova Sermaye artıĢı” ve “Grup yapısındaki değiĢikliğin etkisi” olarak konsolide özkaynak 

hareket tablosu içerisinde gösterilmiĢtir. 
 

Grup‟un iĢ ortaklığı olan TariĢ-Tat Alkollü Ġçecekler A.ġ.‟nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıĢtır. Fakat Grup,  rüchan hakkını 

kullanmama kararı almıĢ ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iĢtirak payı %18,42‟ye 

düĢmüĢtür. Bu iĢtirak yapısı değiĢikliği sonrası daha önce iĢ ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen 

TariĢ-Tat Alkollü içecekler A.ġ., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar 

hesabı altında gösterilmektedir. ĠĢtirak yapısındaki bu değiĢiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda 

“diğer uzun vadeli yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müĢterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan 

yükümlülükler” ortadan kalkmıĢtır. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 

2.5 Hazır değerler 

 

Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki nakit, banka mevduatları 

ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski 

önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 6). 

 

2.6 Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı 

 

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

alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden değerlendirilmiĢtir. BelirtilmiĢ bir 

faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda 

fatura tutarı esas alınarak değerlendirilmiĢtir. 
 

ġirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 

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

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

tahsil edilebilecek tutarlarda dahil olmak üzere beklenen nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın orijinal etkin faiz 

oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 

 

2.7 ĠliĢkili taraflar 

 

Bu finansal tablolar açısından, Koç Holding A.ġ., sermayedarlar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu 

üyeleri, aileleri ve bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iĢtirak ve ortaklıklar iliĢkili taraflar 

olarak kabul ve ifade edilmiĢlerdir (Dipnot 37). 

 

2.8 Stoklar 

 

Stoklar elde etme maliyeti ve net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanıyla finansal tablolarda yansıtılır. Maliyet, 

hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul ve yarı mamul maliyeti hammadde, doğrudan 

iĢçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net 

gerçekleĢebilir değer, iĢin normal akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı 

gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının indirilmesi ile elde edilen tutardır (Dipnot 13). 

 

2.9 Canlı varlıklar 

 

Besi danaları gerçeğe uygun değerlerinden tahmini pazar yeri maliyetleri düĢülmesi suretiyle finansal tablolara 

yansıtılmaktadır (Dipnot 14). 

 

2.10 Maddi varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden, birikmiĢ amortisman düĢüldükten sonraki net değeri ile 

gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman 

yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 

 

Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. 
 

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

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

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

gelecek net nakit akımları ile net satıĢ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. 

 

Maddi duran varlıkların satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarların 

karĢılaĢtırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.11 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 
Türk Vergi Mevzuatı, ana Ģirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin 
vermediğinden, ekli konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karĢılıkları her bir iĢletme bazında ayrı 
olarak hesaplanmıĢtır. 
 
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin toplamından oluĢur.  

 
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. Grup‟un 
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranı kullanılarak 
hesaplanmıĢtır. 
 

Ertelenmiş vergi 

 
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile 
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi 
etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi 
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan 
ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 
kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali 
kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali 
tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez. 
 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, Grup‟un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 

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

yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. 

Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiĢ vergi 

varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının  muhtemel olması Ģartlarıyla 

hesaplanmaktadır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. ErtelenmiĢ vergi varlığının 

kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar 

elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği 

dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi 

oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması 

sırasında, Grup‟un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini 

yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
 
ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir 
vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da Grup‟un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleĢtirmek suretiyle ödeme 
niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.11 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı) 

 
Dönem cari  ve ertelenmiş vergisi 

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

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

birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi, gelir 

tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmelerinde, Ģerefiye hesaplanmasında ya da 

satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe 

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

bulundurulur. 
 

2.12 Finansal Araçlar 
 

Finansal varlıklar  

 

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara 

alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım iĢlemiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen 

harcamalar düĢüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleĢtirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili 

piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak  teslimatı  koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan  iĢlem 

tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

 

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde 

tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.  

 

Etkin faiz yöntemi 

 
 Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili olduğu 

döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 

durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın 

tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

  

 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢında sınıflandırılan finansal varlıklar 

ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.  

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal 

varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride 

sınıflandırılır. Finansal riske karĢı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiĢ olan türev ürünleri teĢkil eden 

bahse konu finansal varlıklar  da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak 

sınıflandırılır. Bu kategoride yeralan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.  

 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar  
 

Grup‟un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, 

sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar 

elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiĢ maliyet bedelinden değer düĢüklüğü tutarı 

düĢülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.12 Finansal Araçlar (Devamı) 

 
Satılmaya hazır finansal varlıklar 

  
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım 

amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluĢmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara 

alındıktan sonra güvenilir bir Ģekilde ölçülebiliyor olması koĢuluyla gerçeğe uygun değerleriyle 

değerlenmektedir. 

 

Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet 

değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara iliĢkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir 

tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değiĢiklikler özkaynak hesapları 

içinde gösterilmektedir. Ġlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düĢüklüğü olması durumunda özkaynak 

hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak 

sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen 

değer düĢüĢ karĢılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak 

sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıĢ değer 

düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliyorsa, önceden 

muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 
 

Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü  
 

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

varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düĢüklüğüne uğradıklarına iliĢkin göstergelerin bulunup 

bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya 

birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir 

bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal 

varlığın değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğü 

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

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

ile defter değeri arasındaki farktır. 

 

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

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

edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. KarĢılık hesabındaki değiĢimler 

gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.  

 

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

düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliyorsa, önceden 

muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı, değer düĢüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düĢüklüğü 

hiçbir zaman muhasabeleĢtirilmemiĢ olması durumunda ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet tutarını aĢmayacak Ģekilde 

gelir tablosunda iptal edilir. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düĢüklüğü sonrasında meydana gelen artıĢ, 

doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.12 Finansal Araçlar (Devamı) 

 

Finansal yükümlülükler 

 

Grup‟un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleĢmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup‟un tüm borçları 

düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli 

finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

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

finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda 

alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe 

uygun değerlerindeki değiĢim, gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen net 

kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 

 

Diğer finansal yükümlülükler 

 

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

uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilir.  

 

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

etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir.  

 

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

olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun 

olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak 

ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.  

 

Türev araçlar 

 

Türev araçların ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara iliĢkin iĢlem 

maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul 

değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliĢkilendirilen 

finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değeri piyasada oluĢan makul değerlerinden 

veya indirgenmiĢ nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Tezgah üstü vadeli kambiyo 

sözleĢmelerinin makul değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleĢmenin geri kalan kısmında 

geçerli olan piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanıp, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vadeli kurla 

karĢılaĢtırmak yoluyla belirlenmektedir. Türev araçlar makul değerin pozitif veya negatif olmasına göre 

bilançoda sırasıyla varlık veya yükümlülülük olarak kaydedilmektedirler. 

 

Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliĢkilendirilen finansal varlık olarak 

sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bazı türev 

araçları ekonomik olarak risklere karĢı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak UMS 39 

kapsamında bunlar “Makul değer değiĢiklikleri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” olarak 

muhasebeleĢtirilmekte ve bunların makul değer değiĢiklikleri dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.13 Finansal kiralama iĢlemleri 
 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlık, varlığın kiralama döneminin baĢındaki vergi avantaj veya 
teĢvikleri düĢüldükten sonraki rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiĢ değerinden 
düĢük olanı üzerinden aktifleĢtirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. 
Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleĢtirilir. Finansal kiralama 
sözleĢmesi ile elde edilen maddi varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 
 

2.14 Kıdem tazminatı karĢılığı 
 
Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket personelinin Türk ĠĢ Kanunu uyarınca emekliye ayrılması durumunda, iĢ 
iliĢkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda hak kazanılan kıdem tazminatı 
yükümlülüklerinin bugünkü tahmini değerini ifade eder (Dipnot 24). 

 

2.15 KarĢılıklar 
 
KarĢılıklar, Grup‟un geçmiĢ olaylar sonucunda yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu 
yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkıĢının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek 
miktarın güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır (Dipnot 22). 
 

2.16 ġarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler 
 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir 

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

ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 

değerlendirilmektedir (Dipnot 22). 
 

2.17 Özsermaye kalemleri 
 

Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde yeniden değerleme değer artıĢ fonu gibi enflasyon nedeniyle iĢletmelerin 

oluĢturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye katkısı olarak dikkate 

alınmamıĢtır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamıĢ karların sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafından konulan 

sermaye olarak dikkate alınmıĢtır. 
 

Sermayeye ilave edilmiĢ özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artırımının tescil tarihi veya sermaye 

artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınmıĢtır. Sermayeye ilave edilmiĢ olsun veya olmasın, 

hisse senetleri ihraç primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıĢtır (Dipnot 27). 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.18 Hasılat 

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

iadeleri, indirimler ve karĢılıklar söz konusu tutardan düĢülmektedir. 
  
 Malların satışı 

 
Grup‟un ana ürün grupları olan salça ve konserve ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve makarna ve unlu 

mamüller için gelir, aĢağıdaki Ģartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleĢtirilir: 

 
 Grup‟un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

 

 Grup‟un mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 

kontrolünün olmaması,  

 

 Gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi, 

 

 ĠĢlemle iliĢkili ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması, ve 

 

 ĠĢlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi.   

 
 Temettü ve faiz geliri: 

  

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit 

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

ettirilir. 

 

Kira geliri: 

 

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleĢmesi boyunca doğrusal yönteme göre 

muhasebeleĢtirilir. 

 

2.19 Vade farkı finansman gelir/giderleri 

 

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

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

ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. 

 

2.20 Yabancı para cinsinden iĢlemler 

 

Yabancı para cinsinden olan iĢlemler, iĢlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan 

parasal varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alıĢ kurundan 

TL‟ye çevrilmiĢtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler 

ilgili yılın gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmiĢtir. 

 

2.21 Durdurulan faaliyetler 

 

Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satıĢ iĢlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı 

durumlarda satılmak üzere elde tutulan varlık olarak sınıflandırılır. 

 

Bağlı ortaklık Harranova Besi‟nin önemli bir iĢ kolu olan süt üretim faaliyetlerine 2007 yılı içinde son verilmesi 

durdurulan faaliyetler olarak belirlenmiĢtir (Dipnot 34). 

 

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değeri ile makul değerlerinden satıĢ giderlerinin çıkarılması 
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DĠPNOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.22 Hisse baĢına kazanç/(kayıp) 

 

Gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç/(kayıp), dönem net karının/(zararının), dönem boyunca piyasada 

bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur. 

 

2.23 Nakit akım tablosu 

 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 

sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un   mal ve emtia satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akımlarını gösterir.  

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

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

olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye 

sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

2.24 NetleĢtirme/mahsup 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak 

değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip 

ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 

 

2.25 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar 

 

Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri nadiren gerçekleĢenlerle 

birebir aynı sonuçları vermektedir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı 

değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

(a) Maddi varlıkların faydalı ömürleri 
 

Grup maddi varlıkların üzerinden Dipnot 18‟de belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman 

ayırmaktadır. 
 

(b) ErtelenmiĢ vergi aktifi 
 

Grup mahsup edilebilecek mali zararlar üzerinden ertelenen vergi varlığı hesaplarken 2009 ve takip eden yıllar 

için bütçelenen mali karları dikkate almaktadır. 
 

(c) Canlı varlıkların rayiç değerleri 

 

Grup, canlı varlıkların rayiç değerlerini hesaplarken piyasalarda ve et borsalarında oluĢan fiyatlarla beraber 

sözleĢmeler gereği canlı varlıkların satılabilecekleri değerleri de gözönüne alarak rayiç değer hesaplaması 

yapmaktadır. 
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DĠPNOT 3 - ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 

 

Ana ortaklık Tat Konserve, 28 Eylül 2007 tarihinde Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ.‟nin %50,0 oranında 

hissesini 5.500.000 TL bedel ile satın almıĢtır. Söz konusu satın alma iĢlemini takiben Tat Konserve‟nin 

Harranova Besi‟deki hisse oranı %68,2‟ye yükselmiĢtir. Bu iĢlem sonucunda bağlı ortaklık haline gelen 

Harranova Besi 30 Eylül 2007 tarihinden itibaren tam konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleĢtirilmektedir. 

Bu iĢleme istinaden beheri 10 kr'lik yüzde 10 oranında hisseye tekabül eden 13.500.000 adet  hissesini 2.500.000 

USD bedel ile, merkezi Amerika BirleĢik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan, The Morning Star 

Company'e peĢin olarak satmıĢtır. Söz konusu satın alma iĢlemini takiben Tat Konserve‟nin Harranova Besi‟deki 

hisse oranı % 68,2 den %58,2‟ye düĢmüĢtür. Harranova Besi‟nin %68,2 hissesinin satınalma muhasebesi 

kapsamında tanımlanabilir varlıkların ve devralınan yükümlülüklerin 30 Eylül 2007 itibariyle makul değerleri ve 

satın alma bedelleri aĢağıdaki gibidir: 

 
Hazır değerler 50.214 

Ticari alacaklar 339.180 

ĠliĢkili taraflardan alacaklar 6.325.584 

Canlı varlıklar 20.012.569 

Stoklar 3.644.523 

Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıklar 1.063.364 

Diğer cari/dönen varlıklar 1.019.863 

Maddi varlıklar 32.507.858 

Maddi olmayan varlıklar 33.022 

Ertelenen vergi varlıkları 2.219.142 

Diğer cari olmayan/duran varlıklar 154.579 

Finansal borçlar (43.085.744) 

Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar (277.189) 

Ticari borçlar (2.373.909) 

ĠliĢkili taraflara borçlar (2.852.710) 

Borç karĢılıkları (232.679) 

Diğer yükümlülükler (572.721) 

  

Net varlıklar toplamı 17.974.946 

  

Ana ortaklık dıĢı paylar (5.716.034) 

  

Elde edilen net varlıklar 12.258.912 

  

Satınalma bedeli  (7.654.452) 

  

Negatif Ģerefiye geliri (Not 31) 4.604.460 

 

DĠPNOT 4 – Ġġ ORTAKLIKLARI 
 

Grup‟un iĢ ortaklığı olan TariĢ-Tat Alkollü Ġçecekler A.ġ.‟nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıĢtır. Fakat Grup,  rüchan hakkını kullanmama 

kararı almıĢ ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iĢtirak payı %18,42‟ye düĢmüĢtür. Bu 

iĢtirak yapısı değiĢikliği sonrası daha önce iĢ ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen TariĢ-Tat Alkollü 

içecekler A.ġ., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar hesabı altında 

gösterilmektedir. ĠĢtirak yapısındaki bu değiĢiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda “diğer uzun vadeli 

yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müĢterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan yükümlülükler” 

ortadan kalkmıĢtır. 
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DĠPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Temel raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler 

 

ġirket‟in ürettiği ürünler farklı risk ve getirilere sahip olduğundan, aĢağıdaki endüstriyel bölümler tanımlanmıĢtır. 

 

- Salça ve konserve ürünleri 

- Süt ve süt ürünleri 

- Et ve et ürünleri 

- Makarna ve unlu mamuller 

 

Ġkincil raporlama biçimi - Coğrafi bölümler 

 

ġirket‟in alıĢları ve satıĢlarının büyük bölümünün Türkiye‟de yapılması ve varlıkların Türkiye‟de bulunmasından 

dolayı finansal bilgilerin coğrafi bölümlere göre raporlanmasına gerek duyulmamıĢtır. 
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DĠPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

 

a) 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi 

 

  Salça ve konserve 

ürünleri 

 Süt ve süt 

ürünleri 

 Et ve et 

ürünleri 

 Makarna ve unlu 

mamuller 

  

Toplam 

           

SatıĢ gelirleri (net)  182.317.991  159.657.664  220.600.576  66.477.283  629.053.514 

SatıĢların maliyeti  (131.355.543)  (129.097.669)  (199.024.374)  (55.754.191)  (515.231.777) 

           

Brüt esas faaliyet karı  50.962.448  30.559.995  21.576.202  10.723.092  113.821.737 

           

Faaliyet gelirleri / (giderleri)          (74.565.962) 

           

Faaliyet karı          39.255.775 

 

1 Ocak - 31 Aralık  2007  hesap dönemine ait bölüm analizi 

 

  Salça ve konserve 

ürünleri 

 Süt ve süt 

ürünleri 

 Et ve et 

ürünleri 

 Makarna ve unlu 

mamuller 

  

Toplam 

           

SatıĢ gelirleri (net)  163.160.831  143.202.990  184.438.069  56.034.615  546.836.505 

SatıĢların maliyeti  (121.521.421)  (115.358.598)  (167.570.746)  (45.332.134)  (449.782.899) 

           

Brüt esas faaliyet karı  41.639.410  27.844.392  16.867.323  10.702.481  97.053.606 

           

Faaliyet gelirleri / (giderleri)          (63.057.937) 

           

Faaliyet karı          33.995.669 
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DĠPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 
 

b) Bölüm varlıkları 

 

Bir bölümün esas faaliyetlerinde kullanılan ve doğrudan söz konusu bölümle iliĢkilendirebilen veya makul bir 

Ģekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen varlıklar bölüm varlıkları olarak tanımlanır. 

 

Tat Konserve A.ġ.‟nin satıĢ ağı ve organizasyonel yapılanması doğrultusunda maddi ve maddi olmayan duran 

varlıklar bölüm varlıkları olarak tanımlanmıĢtır. 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle endüstriyel bölümlere ait bölüm varlıklarının net kayıtlı 

değerleri aĢağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Et ve et ürünleri  71.574.592  50.759.035 

Salça ve konserve ürünleri  57.676.301  44.540.051 

Süt ve süt ürünleri  26.057.515  32.307.897 

Makarna ve unlu mamuller  3.784.564  3.497.944 

Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar  631.066  513.956 

  159.724.038  131.618.883 

 

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bağlı ortaklık Harranova Besi‟nin 37.673.840 TL tutarındaki bölüm varlıkları et 

ve et ürünleri endüstriyel bölümüne dahil edilmiĢtir. 

 

c) Bölüm yükümlülükleri 

 

Bir bölümün esas faaliyetlerden kaynaklanan ve doğrudan söz konusu bölümle iliĢkilendirilebilen veya makul bir 

Ģekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen yükümlülükler, bölüm yükümlülükleri olarak tanımlanmaktadır. 

 

Tat Konserve A.ġ.‟nin organizasyonel yapısı ve iç finansal raporlama sistemi çerçevesinde ticari borçlar ve diğer 

borçlar endüstriyel bölümler bazında analiz edilmemektedir. Bu nedenle bölüm yükümlülüklerinin 

raporlanmasına gerek duyulmamıĢtır. 
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DĠPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 
 

d) Amortisman gideri ve itfa payları ile yatırım harcamaları 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait endüstriyel bölüm varlıklarına iliĢkin 
amortisman ve itfa payları aĢağıdaki gibidir. 
 

  1 Ocak-  

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak-  

31 Aralık 

2007 

     

Et ve et ürünleri  5.355.568  2.998.754 

Salça ve konserve ürünleri  4.357.084  2.668.457 

Süt ve süt ürünleri  2.036.297  2.303.028 

Makarna ve unlu mamuller  209.501  322.662 

Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar  239.932  106.646 

  12.198.382  8.399.547 

 
30 Eylül 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında bağlı ortaklık Harranova Besi‟nin endüstriyel bölüm 
varlıklarına iliĢkin 1.269.283 TL tutarındaki amortisman ve itfa payları et ve et ürünleri endüstriyel bölümüne 
dahil edilmiĢtir. 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait endüstriyel bölüm varlıklarına iliĢkin yatırım 

harcamaları aĢağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Et ve et ürünleri  7.416.259  13.205.687 

Salça ve konserve ürünleri  32.854.599  5.537.641 

Süt ve süt ürünleri  1.191.093  2.144.654 

Makarna ve unlu mamuller  304.604  124.837 

Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar  312.038  95.145 

  42.078.593  21.107.964 

 
30 Eylül 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında bağlı ortaklık Harranova Besi‟nin endüstriyel bölüm 
varlıklarına 6.362.271 TL tutarındaki iliĢkin yatırım harcamaları et ve et ürünleri endüstriyel bölümüne dahil 
edilmiĢtir. 
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DĠPNOT 6 – NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle hazır değerlerin detayı aĢağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Kasa  9.343  3.969 

Bankalar  329.515  324.591 

- Vadesiz mevduat - YTL  311.913  320.747 

- Vadesiz mevduat - yabancı para  17.602  3.844 

Diğer  270  396 

  339.128  328.956 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bankalarda bloke edilen mevduatın tutarı 61.936 TL‟dir (31 Aralık 2007: 54.488 

TL). 

 

DĠPNOT 7 – FĠNANSAL YATIRIMLAR 

 

 

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar: 

 

% 

31 Aralık  

2008 

  

% 

31 Aralık 

 2007 

      

Entek Elektrik Üretimi  Otoprodüktör A.ġ.  3,6 8.865.882  3,6 6.513.710 

Ram DıĢ Ticaret A.ġ.  7,5 1.125.000  7,5 1.005.000 

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.ġ. (*) 1,1 544.641  1,1 544.641 

Diğer (*)      7.733   7.733 

  10.543.256   8.071.084 

 

(*) Mali tablolarda maliyet değerleri ile gösterilmektedir. 

 

DĠPNOT 8 – FĠNANSAL BORÇLAR 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle finansal borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Kısa vadeli banka kredileri   151.822.174  77.820.480 

Kısa vadeli finansal kiralama borçları, (net)  97.528  143.868 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri  110.591.850  12.841.145 

Toplam kısa vadeli finansal borçlar  262.511.552  90.805.493 

     

Uzun vadeli krediler  29.120.176  82.536.695 

Uzun vadeli finansal kiralama borçları, (net)  19.524  104.200 

Toplam uzun vadeli finansal borçlar  29.139.700  82.640.895 

     

  291.651.252  173.446.388 
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DĠPNOT 8 – FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2008 itibariyle finansla borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 

 

Orjinal tutarı 

31 Aralık 

2008  

Kısa vadeli finansal borçlar    

    

TL krediler %22,1 148.797.574 148.797.574 

ABD Doları krediler %9,0 2.000.000 3.024.600 

   151.822.174 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli 

anapara taksitleri ve faizleri  

 

 

    

ABD Doları krediler %3,3 70.894.444 107.213.668 

Euro krediler %6,6 1.578.000 3.378.182 

   110.591.850 

 
 

 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 

 

Orjinal tutarı 

31 Aralık  

2008  

Uzun vadeli finansal borçlar    

    

ABD Doları krediler %5,1 19.255.556 29.120.176 

   29.120.176 

 
31 Aralık 2007 itibariyle finansal borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 

 

Orjinal tutarı 

31 Aralık 

2007  

Kısa vadeli finansal borçlar    

    

TL krediler % 16,73 77.172.470 77.172.470 

ABD Doları krediler % 6,02 556.375 648.010 

   77.820.480 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli 

anapara taksitleri ve faizleri  

 

 

    

ABD Doları krediler % 5,97 1.292.225 1.505.054 

Euro krediler % 6,24 6.628.518 11.336.091 

   12.841.145 

 
 

 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 

 

Orijinal tutarı 

31 Aralık 

2007  

Uzun vadeli finansal borçlar    

    

ABD Doları krediler % 5,98 69.250.000 80.655.475 

Euro krediler % 5,96 1.100.000 1.881.220 

   82.536.695 
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DĠPNOT 8 – FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı) 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara ödeme planı TL para birimi cinsinden aĢağıdaki 

gibidir: 

 

  ABD Doları 

  TL KarĢılığı 

2010  18.584.486 

2011  10.535.690 

  29.120.176 

 

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara ödeme planı TL para birimi cinsinden aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 Euro  ABD Doları 

 TL KarĢılığı  TL KarĢılığı 

2009 1.881.220  77.161.375 

2010 -  3.494.100 

 1.881.220  80.655.475 

 

Grup yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, gelecek yakın dönem nakit çıkıĢını karĢılayacak miktarda nakit 

ve kredi taahhüdü bulundurmaktadır. Bu kapsamda ġirket‟in, bankalarla yapılmıĢ olan, ihtiyacı olduğu anda 

kullanabileceği 410.874.669 TL tutarında kullanabileceği kredi hakkı bulunmaktadır. 

 

DĠPNOT 9 – DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Yoktur (2007: Yoktur). 

 

DĠPNOT 10 - TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ticari alacakların detayı aĢağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Ticari alacaklar:     

     

Alıcılar  42.000.454  7.363.430 

Çek ve senetler  23.744.987  498.333 

ġüpheli alacak karĢılığı  (2.311.994)  (2.306.840) 

  63.433. 447  5.554.923 
 

ġüpheli ticari alacak karĢılığının 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki 

hareketleri aĢağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

 2007 

     

AçılıĢ bakiyesi  (2.306.840)  (1.097.836) 

ĠĢletme birleĢmeleri  -  (714.221) 

Tahsilatlar  -  37.933 

Dönem içinde ayrılan karĢılıklar  (5.154)  (532.716) 

  (2.311.994)  (2.306.840) 

 
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar 38. notta verilmiĢtir. 
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DĠPNOT 10 - TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ticari borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Ticari borçlar:     

     

Yurtiçi satıcılar  52.954.262  40.823.443 

YurtdıĢı satıcılar  1.036.187  357.965 

  53.990.449  41.181.408 

 

DĠPNOT 11 – DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle diğer alacaklar ve borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Kısa vadeli diğer alacaklar:     

     

Mahsup ve iade edilecek vergi ve fonlar  11.350  110.128 

Diğer alacaklar  27.889  - 

  39.239  110.128 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Uzun vadeli diğer alacaklar:     

     

Verilen depozito ve teminatlar  76.196  74.455 

 

DĠPNOT 12 – FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 

Yoktur (2007: Yoktur). 
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DĠPNOT 13 - STOKLAR 
 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle stokların detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Hammadde  32.683.253  40.286.984 

Yarı mamul  2.318.258  1.718.595 

Mamul  94.346.985  66.411.751 

     - Salça ve konserve ürünleri  83.610.084  56.664.605 

     - Süt ve süt ürünleri  4.034.729  2.264.579 

     - Et ve et ürünleri  2.530.209  5.659.942 

     - Makarna ve unlu mamuller  4.171.963  1.822.625 

Diğer stoklar  233.579  2.641.108 

  129.582.075  111.058.438 

 

DĠPNOT 14 - CANLI VARLIKLAR 
 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 23.264.684 TL tutarındaki canlı varlıklar besi danalarından oluĢmaktadır (2007: 

21.559.327 TL). 
 

Canlı varlıkların 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

AçılıĢ bakiyesi  21.559.327  - 

ĠĢletme birleĢmeleri (Dipnot 3)  -  20.012.569 

Alımlardan kaynaklanan artıĢ   22.838.404  4.653.337 

Makul değer artıĢı  370.926  124.608 

SatıĢlardan kaynaklanan azalıĢ  (21.503.973)  (3.231.187) 

  23.264.684  21.559.327 

 

DĠPNOT 15 -DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ ALACAKLARI VE HAKEDĠġ 

  BEDELLERĠ 

 

Yoktur (2007: Yoktur). 
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DĠPNOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 

 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların detayı 
aĢağıdaki gibidir. 
 

  

% 

31 Aralık  

2008 

  

% 

31 Aralık 

 2007 

      

Tat Tohumculuk A.ġ. (*) 30,0 3.842.169  30,0 3.485.107 

TariĢ-Tat Alkollü Ġçecekler A.ġ. (**)                             18,4 -  50,0 - 

  3.842.169   3.485.107 

 
(*) Özkaynak yöntemi ile konsolidasyona dahil edilen Tat Tohumculuk A.ġ.‟nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 

2007 tarihi itibariyle dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa dönem yükümlülükler, uzun dönem 
yükümlülükler, gelirler, giderler ve net dönem karı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Dönen varlıklar  13.408.305  9.277.470 

Duran varlıklar  1.794.325  3.676.736 

Kısa vadeli yükümlülükler  2.011.970  819.608 

Uzun vadeli yükümlülükler  383.430  517.574 

     

Net varlıklar  12.807.230  11.617.024 

Net varlıklarda Grup‟un payı  3.842.169  3.485.107 

     

Gelirler  10.252.006  8.062.760 

Giderler  (7.573.613)  (6.472.930) 

Net dönem karı  2.678.393  1.589.830 

 
(**)   Grup‟un iĢ ortaklığı olan TariĢ-Tat Alkollü Ġçecekler A.ġ.‟nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel 

Kurul toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıĢtır. Fakat Grup,  rüchan hakkını 

kullanmama kararı almıĢ ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iĢtirak payı %18,42‟ye 

düĢmüĢtür. Bu iĢtirak yapısı değiĢikliği sonrası daha önce iĢ ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen 

TariĢ-Tat Alkollü içecekler A.ġ., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar 

hesabı altında gösterilmektedir. ĠĢtirak yapısındaki bu değiĢiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda 

“diğer uzun vadeli yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müĢterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan 

yükümlülükler” ortadan kalkmıĢtır. 

 

DĠPNOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER 
 

Yoktur (2007: Yoktur). 
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DĠPNOT 18 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içinde maddi varlıklar ve ilgili birikmiĢ amortismanlarında gerçekleĢen hareketler aĢağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak  

2008 

 

Ġlaveler 

 

ÇıkıĢlar 

 

Transferler 

31 Aralık 

 2008 

Maliyet:      

Arsalar 9.348.466  (302.472) - 9.045.994 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.922.712 197.201 (5.448) 3.729.272 8.843.737 

Binalar 99.847.256 719.094 - 8.608.537 109.174.887 

Makine tesis ve cihazlar 377.775.255 3.071.996 (5.662.322) 18.504.602 393.689.531 

TaĢıt araçları 3.752.475 2.162.163 (310.806) - 5.603.832 

DöĢeme ve demirbaĢlar 42.550.529 6.621.367 (3.923.333) - 45.248.563 

Özel maliyetler 8.092.277 1.407 - - 8.093.684 

Yapılmakta olan yatırımlar 3.831.261 29.201.128 - (30.842.411) 2.189.978 

 550.120.231 41.974.356 (10.204.381) - 581.890.206 

      

BirikmiĢ amortisman: 

1 Ocak  

2008 

Cari dönem 

amortismanı 

 

ÇıkıĢlar 

 

Transferler 

31 Aralık 

 2008 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.371.362 629.145 - - 3.000.507 

Binalar 46.282.408 2.564.794 - - 48.847.202 

Makine tesis ve cihazlar 326.577.740 6.491.676 (5.097.150) - 327.972.266 

TaĢıt araçları 1.675.623 381.629 (249.669) - 1.807.583 

DöĢeme ve demirbaĢlar 34.889.342 1.688.239 (3.539.506) - 33.038.075 

Özel maliyetler 8.005.717 59.300 - - 8.065.017 

 419.802.192 11.814.783 (8.886.325) - 422.730.650 

      

Net kayıtlı değer 130.318.039    159.159.556 
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DĠPNOT 18 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

 1 Ocak  

2007 

 

Ġlaveler 

 

ÇıkıĢlar 

 

Transferler 

ĠĢletme 

birleĢmesi 

31 Aralık 

 2007 

Maliyet:       

Arsalar 4.536.768 1.612.050 (1.275.483) 1.333.558 3.141.573 9.348.466 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.527.072 134.577 - 460.372 800.691 4.922.712 

Binalar 78.402.872 872.346 - 4.705.440 15.866.598 99.847.256 

Makine tesis ve cihazlar 372.457.572 2.559.168 (8.604.231) 3.869.107 7.493.639 377.775.255 

TaĢıt araçları 2.263.551 325.114 (744.928) 542.895 1.365.843 3.752.475 

DöĢeme ve demirbaĢlar 38.415.788 689.164 (143.170) 630.563 2.958.184 42.550.529 

Özel maliyetler 8.092.277 - - - - 8.092.277 

Yapılmakta olan yatırımlar  2.286.973 14.872.405 (2.667.512) (11.541.935) 881.330 3.831.261 

 509.982.873 21.064.824 (13.435.324) - 32.507.858 550.120.231 

       

BirikmiĢ amortisman: 

1 Ocak  

2007 

Cari dönem 

amortismanı 

 

ÇıkıĢlar 

 

Transferler 

ĠĢletme 

birleĢmesi 

31 Aralık 

 2007 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.124.204 247.158 - - - 2.371.362 

Binalar 44.199.158 2.083.250 - - - 46.282.408 

Makine tesis ve cihazlar 330.306.206 4.608.094 (8.336.560) - - 326.577.740 

TaĢıt araçları 2.033.016 106.890 (464.283) - - 1.675.623 

DöĢeme ve demirbaĢlar 34.075.635 911.724 (98.017) - - 34.889.342 

Özel maliyetler 7.944.793 60.924 - - - 8.005.717 

 420.683.012 8.018.040 (8.898.860) - - 419.802.192 

       

Net kayıtlı değer 89.299.861     130.318.039 

 

 



 TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ.  

 

 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA 

ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiĢtir.) 

32 

 

 

DĠPNOT 18 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 30 yıl 

Binalar 30 yıl 

Makine, tesis ve cihazlar 15-30 yıl 

DöĢeme ve demirbaĢlar 10-12 yıl 

TaĢıt araçları 9 yıl 

Özel maliyetler 5-8 yıl 
 

ġirket Yönetim Kurulu‟nun 23 Kasım 2007 tarihli toplantısında, mevcut ihracat ve iç piyasa koĢulları dikkate 

alınarak, konserve iĢleyen iĢletmelerini yeniden yapılandırarak daha verimli çalıĢır hale getirmek amacıyla 

yürütülen çalıĢmaların devamı olarak hammadde maliyetleri ve üretim koĢullarında önemli iyileĢmeler 

sağlayacağı tespit edilen Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyete geçilmesi yönünde karar alınmıĢtır. Bu 

kapsamda Balıkesir iĢletmesinin kesin ve devamlı suretle faaliyetlerine Ocak 2008 sonu itibariyle son 

verilmesine, mevcut makine, tesis ve cihazların ġirket‟in bağlı ortaklığı Harranova Besi‟ye satıĢına oy birliği ile 

karar verilmiĢtir. 31 Aralık 2008 itibariyle bu transfer tamamlanmıĢtır. 

 

DĠPNOT 19 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıllar içinde maddi olmayan varlıklar ve ilgili birikmiĢ itfa 

paylarında gerçekleĢen hareketler aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 1 Ocak  

2008 

 

Ġlaveler 

31 Aralık 

 2008 

    

Maliyet 21.639.056 104.237 21.743.293 

BirikmiĢ itfa payları (20.795.212) (383.599) (21.178.811) 

    

Net kayıtlı değer 843.844 (279.362) 564.482 

 

 

 1 Ocak  

2007 

 

Ġlaveler 

ĠĢletme 

birleĢmesi 

31 Aralık  

 2007 

     

Maliyet 21.562.894 43.140 33.022 21.639.056 

BirikmiĢ itfa payları (20.413.705) (381.507) - (20.795.212) 

     

Net kayıtlı değer 1.149.189 (338.367) 33.022 843.844 

 

DĠPNOT 20 - ġEREFĠYE 

 

Yoktur (2007: Yoktur). 
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DĠPNOT 21 - DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI 

 

ġirket‟in baĢlıca yatırım harcamaları ile ilgili olarak resmi daireler tarafından verilmesi uygun görülmüĢ yatırım 

teĢvik ve bu teĢvikler sebebiyle ġirket‟in sahip olduğu haklar aĢağıdaki gibidir: 

 

i) Ġthal edilecek makine ve teçhizat ile ilgili olarak %100 gümrük muafiyeti, 

ii) Üretim tesislerinin inĢası için yapılan satın almaların ve katlanılan yapım maliyetinin %100, %60 ve 

%40‟ı nispetinde yatırım teĢviki ve, 

iii) Ġthal edilecek yatırım malları ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden tedarik edilecek yatırım malları için 

KDV muafiyeti, vergi resim ve harç istisnası. 

 

ġirket‟in bağlı ortaklığı Harranova Besi‟nin Sosyal Sigortalar Kurumu (“SSK”) iĢveren payı ile ilgili %80 

indirim teĢviği mevcuttur. 
 

DĠPNOT 22 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle borç karĢılıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Yabancı paraya dayalı vadeli iĢlem sözleĢmeleri  -  149.400 

AlıĢ maliyetleri karĢılığı  258.148  - 

Personel giderleri karĢılığı   55.000  - 

Diğer satıĢ giderleri karĢılığı  201.091  - 

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler karĢılığı  630.623  121.204 

SatıĢ iskontoları karĢılığı  12.657  42.111 

SatıĢ komisyonları ve iade karĢılığı                                                               30.851  - 

Kullanılmayan izin karĢılığı  120.349  - 

Diğer  22.400  190.284 

                                                                                                          1.331.119  502.999 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2008 itibariyle TariĢ-Tat Alkollü Ġçkiler A.ġ.‟nin kullandığı krediler için verdiği kefalet 

bulunmamaktadır (2007: 8.033.336 TL). Ayrıca 16.263.593 TL tutarında muhtelif kredi, tarım iĢletmeleri ve 

gümrük saymanlığı için verilen teminat mektupları ile 3.842.400 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 

2007: 13.476.358  TL tutarında teminat mektubu ve 7.353.860 TL tutarında ipotek bulunmaktadır). 

 

DĠPNOT 23 – TAAHHÜTLER 
 
Yoktur (2007: Yoktur). 
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DĠPNOT 24 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Kıdem tazminatı karĢılıkları  7.071.686  7.394.443 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde hesaplanmaktadır. 

 

Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, ġirket bir senesini doldurmuĢ olan ve ġirket ile iliĢkisi kesilen veya emekli olan 25 

hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaĢında, erkekler için 60 

yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 

2002‟deki mevzuat değiĢikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliĢkin bazı geçiĢ süreci maddeleri 

çıkartılmıĢtır. 

 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 

2.260,04 TL (2007: 2.030,19 TL) ile sınırlandırılmıĢtır. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama Ģartı 

bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karĢılığı çalıĢanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 

yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nca yayımlanan finansal raporlama standartları, ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığını 

tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre 31 Aralık 2008 ve 

31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer öngörüler 

kullanılmıĢtır: 

 

 2008 2007 

 

Ġskonto oranı %6,26  %5,71 

Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %4 %3  

 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 

Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek oranı gösterir. ġirket‟in 

kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren geçerli olan 2.260,04  TL (1 Ocak 2007: 2,030.19 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Kıdem tazminatı karĢılığının, 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri 

aĢağıdaki gibidir: 

  

  31 Aralık  

2008 

    31 Aralık 

2007 

     

AçılıĢ bakiyesi  7.394.443  6.329.918 

Dönem içindeki artıĢ  2.787.722  2.523.466 

Aktüeryal kayıplar  (209.812)  - 

Dönem içinde ödenen  (2.900.667)  (1.691.620) 

ĠĢletme birleĢmesi  -  232.679 

  7.071.686  7.394.443 

 

DĠPNOT 25 - EMEKLĠLĠK PLANLARI 

 

Dipnot 24 – ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar‟da açıklanan kıdem tazminatı karĢılığı dıĢında yapılmıĢ hiçbir 

emeklilik taahhüdü anlaĢması yoktur. 
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DĠPNOT 26 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle diğer cari/cari olmayan varlıklar ile kısa/uzun vadeli 

yükümlülüklerin detayı aĢağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Diğer dönen varlıklar:     

     

Ġndirilecek katma değer vergisi (“KDV”) ve fonlar  16.938.338  8.030.356 

Gelir tahakkukları  2.694.648  2.480.483 

Yabancı paraya dayalı vadeli iĢlem sözleĢmeleri  (*)                            10.074.125  - 

Gelecek aylara ait giderler  1.913.489  2.243.137 

Verilen sipariĢ avansları  411.580  297.263 

ĠĢ avansları  6.949  112.616 

Diğer  52.249  129.549 

  32.091.378  13.293.404 

 

(*) Grup‟un 5.000.000 USD değerinde vadeli döviz alım opsiyon ve 30.000.000 USD forward sözleĢmeleri 

bulunmaktadır. (Dipnot 38) 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Diğer duran varlıklar:     

     

Gelecek yıllara ait giderler  2.505.929  - 

Verilen avanslar  192.169  1.545.082 

  2.698.098  1.545.082 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Diğer yükümlülükler:     

     

Ödenecek ücretler  1.021.329  900.317 

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler  1.924.215  1.329.994 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  909.678  885.038 

Ödenecek personel primleri  755.740  1.377.120 

Tecil edilen Katma Değer Vergisi (“KDV”)                                                    -  379.578 

Ödenecek diğer yükümlülükler  76.102  640.961 

  4.687.064  5.513.008 
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DĠPNOT 26 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

Diğer uzun vadeli yükümlülükler:     

     

MüĢterek yönetime tabi ortaklık ile ilgili yükümlülükler  -  9.504.309 

Diğer  106.027  37.150 

  106.027  9.541.459 

 

31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ġirket‟in müĢterek yönetime tabi ortaklık TariĢ-Tat‟ın geçmiĢ yıl zararları ile 

cari dönem zararlarındaki payı müĢterek yönetime tabi ortaklık sermayesindeki payından fazladır. ġirket‟in 

müĢterek yönetime tabi ortaklığın zararını karĢılamaya yönelik bağlayıcı yükümlülüğü olması ve zararı 

karĢılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olması nedeniyle, ġirket müĢterek yönetime 

tabi ortaklık sermayesindeki payını aĢan zararları finansal tablolarda diğer uzun vadeli yükümlülükler içinde 

göstermiĢtir. Dipnot 3‟te açıklanan iĢtirak yapısı değiĢikliği sonrası daha önce iĢ ortaklığı olarak konsolide mali 

tablolarda gösterilen TariĢ-Tat Alkollü içecekler A.ġ., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda 

finansal yatırımlar hesabı altında gösterilmektedir. ĠĢtirak yapısındaki bu değiĢiklikten sonra 31 Aralık 2007 

tarihli mali tablolarda “diğer uzun vadeli yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müĢterek yönetime tabi 

ortaklıklardan doğan yükümlülükler” ortadan kalkmıĢtır. 

 

DĠPNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR 

 

a) Sermaye / KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi 
 
ġirket‟in 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle 
aĢağıdaki gibidir: 
 

  

% 

31 Aralık  

2008 

  

% 

31 Aralık 

 2007 

      

Koç Holding A.ġ. 43,7 59.364.947  37,1 50.394.390 

Halka açık 41,2 55.964.000  41,2 55.964.000 

Kagome Co. Ltd. 3,7 5.071.168  3,7 5.071.168 

KAV DanıĢmanlık Pazarlama ve Ticaret A.ġ.(*) - -  3,7 5.069.254 

Temel Ticaret ve Yatırım A.ġ. 3,3 4.427.889  3,3 4.427.889 

Migros Türk T.A.ġ. (*) - -  2,9 3.901.303 

Sumitomo Corporation 1,5 2.077.983  1,5 2.077.983 

Diğer 6,6 9.094.013  6,6 9.094.013 

      

Toplam ödenmiĢ sermaye 100,0 136.000.000  100,0 136.000.000 

 
(*) Migros Türk T.A.ġ. 22 Mayıs 2008 tarihinde Kav DanıĢmanlık A.ġ. ise 23 Temmuz 2008 tarihi itibariyle 
hisselerini Koç Holding  A.ġ. ye devretmiĢtir. 
 
Kardan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler yasal yedeklerden oluĢmaktadır. 
 
Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin %20‟sine ulaĢıncaya 
kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan 
dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği 
sürece sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün 
değildir. 



 TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ.  

 

 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA 

ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiĢtir.) 

37 

 

 

DĠPNOT 27 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 
Halka açık Ģirketler, temettü dağıtımlarını SPK‟nın öngördüğü Ģekilde aĢağıdaki gibi yaparlar: 
 
SPK, asgari kar dağıtım oranını Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nin 5‟inci 
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan oran olan %20 olarak belirlemiĢtir. ġirketler, bu dağıtımın genel 
kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek 
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması 
suretiyle gerçekleĢtirilebilecektir. Birinci temettü tutarının mevcut ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayenin %5‟inden az 
olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan Ģirket bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 8 Ocak 2008 tarihli 4/138 sayılı kararı gereğince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere payları borsada iĢlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı %20 (2006: 

%20) olarak uygulanacaktır. Buna göre bu dağıtımın Ģirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak 

nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara 

dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleĢtirilebilmesine; 

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

söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiĢ ancak bir önceki döneme 

iliĢkin temettü dağıtımını gerçekleĢtirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” 

Ģeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü 

dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiĢtir. 

 

Grup, 2008 yılında zarar ettiğinden dolayı kar dağıtımı yapmayacaktır. Grup‟un yasal kayıtlara göre geçmiĢ yıl 

karlarından dağıtılabilir karı bulunmamaktadır. 

 

Özkaynaklar içerisinde tarihi bedelleri ile belirtilen kalemlerin nominal değerleri ve özsermaye enflasyon 

düzeltme farkları 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle aĢağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

 ÖdenmiĢ Sermaye  136.000.000  136.000.000 

 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları  21.601.088  21.601.088 

 Hisse Senetleri Ġhraç Primleri  9.131.884  9.131.884 

 Değer ArtıĢ Fonları   1.307.362  (864.586) 

 Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler  60.404  60.404 

 GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları)  (29.039.495)  (35.068.429) 

 Net Dönem Karı / (Zararı)  (4.280.399)  11.028.934 

  139.780.844  141.889.295 

 
 Finansal Varlık Değer ArtıĢ Fonu: 

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

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

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

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

düĢüklüğüne uğrayan finansal varlıkla iliĢkili kısmı kar/zararda muhasebeleĢtirilir. 
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DĠPNOT 27 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

Ana Ortaklık DıĢı Paylar/Ana Ortaklık DıĢı Kar Zarar 

 

Grup‟un ana ortaklık dıĢı pay ve ana ortaklık dıĢı zararı Harranova‟ya ait olup bilanço tarihi itibariyle 

(2.825.595) TL‟dir (31 Aralık 2007: 960.732 TL). 

 

  31 Aralık  

2008 

     31 Aralık 

2007 

     

AçılıĢ bakiyesi  6.676.766  - 

ĠĢletme birleĢmesi  -  5.716.034 

Ana ortaklık dıĢı zarar  (2.825.595)  960.732 

Harranova sermaye artıĢı  13.183.333  - 

Grup yapısındaki değiĢikliğin etkisi  1.574.959  - 

  18.609.463  6.676.766 

 

DĠPNOT 28 – SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 
 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait esas faaliyet gelirleri ile satıĢların maliyeti 

aĢağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Yurtiçi satıĢlar  637.841.651  563.803.544 

YurtdıĢı satıĢlar  46.488.075  34.184.428 

SatıĢ iadeleri ve indirimleri  (55.276.212)  (51.151.467) 

Toplam esas faaliyet gelirleri  629.053.514  546.836.505 

     

Ġlk madde ve malzeme giderleri  431.115.363  367.388.095 

Personel giderleri  17.220.916  16.993.093 

Genel üretim giderleri  60.827.266  50.593.055 

Amortisman giderleri  10.014.042  8.817.565 

Ġtfa ve tükenme payları  10.399  363.914 

Canlı varlıkların makul değer artıĢı  (370.926)  (124.608) 

Stoklardaki değiĢim  (25.785.686)  (13.169.523) 

     

Satılan ticari mallar maliyeti  22.200.403  18.921.308 

     

SatıĢların maliyeti  (515.231.777)  (449.782.899) 

     

Brüt esas faaliyet karı  113.821. 737  97.053.606 
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DĠPNOT 29 – ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM 

GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait faaliyet giderleri aĢağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri  54.116.288  46.929.798 

Genel yönetim giderleri  21.233.113  18.720.618 

AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri  17.201  174.222 

  75.366.602  65.824.638 
 

 

DĠPNOT 30 – NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 
 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren  dönemlere ait faaliyet giderleri detayları aĢağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri:     

Aksiyon, satıĢ teĢvik ve gondol katılım bedelleri  16.540.324  13.639.490 

Nakliye ve sigorta giderleri  17.266.630  14.951.568 

Reklam giderleri  4.896.722  5.623.126 

Personel giderleri  5.404.013  2.950.274 

SatıĢ destek giderleri  4.696.597  4.311.329 

Diğer satıĢ giderleri  3.881.509  3.873.867 

SatıĢ promosyon ve komisyon giderleri  583.501  581.992 

Amortisman ve itfa payları  571.603  - 

Diğer  275.389  998.152 

  54.116.288  46.929.798 

 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

  2008 

 1 Ocak - 

31 Aralık 

2007 

Genel yönetim giderleri:     

Personel giderleri  10.315.713  9.098.940 

Kıdem tazminatı gideri  2.577.910  2.523.466 

Vergi ve harç giderleri   1.196.530  296.232 

UlaĢım, seyahat giderleri  1.171.565  1.211.886 

Amortisman ve itfa payları   1.076.247  835.725 

DanıĢmanlık ve hukuk giderleri  715.328  1.196.757 

Bilgi teknolojileri giderleri  459.494  484.491 

Diğer   3.720.326  3.073.121 

  21.233.113  18.720.618 
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DĠPNOT 31 – DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/ GĠDERLER 

 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait diğer faaliyetlerden gelir ve karlar aĢağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar:     

     

Maddi varlık satıĢ karları  1.577.226  2.195.715 

Harranova Besi hisseleri satıĢ karı (Dipnot 2.3)  1.685.956  - 

Negatif Ģerefiye geliri  -  4.604.460 

Diğer  1.713.994  1.697.130 

  4.977.176  8.497.305 

     

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait diğer faaliyetlerden gider ve zararlar 

aĢağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak 

31 Aralık 

2007 

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar:     

     

ÇalıĢılmayan dönem amortisman giderleri  (1.037.815)  (694.852) 

MüĢterek yönetime tabi ortaklıklardan kaynaklanan giderler  (1.703.691)  (3.966.235) 

Durdurulan faaliyetlere iliĢkin giderler  (61.888)  (712.979) 

Kur farkı giderleri  (990.292)  (9.227) 

Diğer  (382.850)  (347.311) 

  (4.176.536)  (5.730.604) 

 

DĠPNOT 32 – FĠNANSAL GELĠRLER 

 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal gelirler aĢağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Faiz gelirleri  454.683  130.661 

Kredili satıĢlardaki vade farkı gelirleri  15.636.172  4.503.046 

Kambiyo karları (net)  -  7.945.116 

Yabancı paraya dayalı vadeli iĢlem sözleĢme gelirleri  16.600.585  - 

  32.691.440  12.578.823 
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DĠPNOT 33 – FĠNANSAL GĠDERLER 

 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal giderler aĢağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak 

31 Aralık 

2007 

     

Faiz giderleri  (33.510.486)  (28.356.932) 

Kredili alıĢlardaki vade farkı giderleri  (5.446.138)  (1.674.378) 

Yabancı paraya dayalı vadeli iĢlem sözleĢme giderleri  (4.399.551)  - 

Kambiyo zararları (net)  (28.855.064)  - 

  (72.211.239)  (30.031.310) 

 

DĠPNOT 34 – SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 

FAALĠYETLER 

 

ġirket‟in bağlı ortaklığı Harranova Besi süt danaları ile yapılan süt üretim faaliyetlerini 2007 yılı içinde 

durdurmuĢtur. 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle durdurulan faaliyetler ile ilgili varlıklar; süt danaları (canlı varlıklar) ve süt 

üretimi ile ilgili maddi varlıklardan oluĢmaktadır. Söz konusu varlıklar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan 

konsolide bilançoda satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. 

 

SatıĢ amacı ile elde tutulan varlıklardan kaynaklanan 61.888 TL tutarındaki zararlar 31 Aralık 2008 tarihi 

itibariyle hazırlanan konsolide gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gider ve zararlar içinde gösterilmektedir  

(2007: 712.979 TL). 

 

DĠPNOT 35 - VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ  
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında yer alan vergi giderleri aĢağıda 
özetlenmiĢtir: 
 

  1 Ocak- 

31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Cari dönem kurumlar vergisi  -  - 

Ertelenen vergi gideri  (7.199.032)  (5.039.261) 

  (7.199.032)  (5.039.261) 

 

Cari dönem kurumlar vergisi: 

 

Grup, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup‟un cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin tahmini 

vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır.  

 

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

yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan 

gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) 

düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20‟dir (2007: Tat Konserve için %30, Harranova Besi için %20). 
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DĠPNOT 35 - VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)  

 

Cari dönem kurumlar vergisi: (devamı) 

 

Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 yılı 

kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları üzerinden 

hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20‟dir. (2007: %20).  Zararlar gelecek yıllarda oluĢacak 

vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl taĢınabilir. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük olarak 

önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez. 

 

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

ġirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini 

hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 

incelenerek değiĢtirilebilir. 

 

Gelir Vergisi Stopajı: 

 

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

dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Ģirketlerin Türkiye‟deki Ģubelerine dağıtılanlar hariç 

olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 

24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm Ģirketlerde %10 olarak uygulanmıĢtır. Bu oran, 22 

Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. 

Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  

 

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

üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teĢvik belgesiz yatırım 

harcamalarından Ģirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40‟ı vergilendirilebilir kazançtan 

düĢülebilir. Yararlanılan teĢvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.   

 

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır. Ancak, 

Ģirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 

yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düĢülmek 

üzere sonraki yıllara taĢınabilir. Bununla birlikte,  taĢınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına 

ait kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki 

dönemlere devri mümkün değildir. 

 

ġirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taĢınan yatırım indirimini 

vergilendirilebilir kazançlarından düĢtükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olmuĢtur. 

TaĢınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate 

alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkmıĢtır. 

 
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları: 

 

2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna bağlı olarak amortismanlarının senelik olarak yeniden 

değerlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmiĢ tutarları üzerinden 

hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 

Türkiye‟de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak Ģekilde; 

enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ulaĢması durumunda uygulanması gerekmektedir. Vergi  

mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 standardındaki hükümlerden önemli ölçüde farklılık 

göstermemektedir. 2004 yılı için enflasyon belirli kriterleri aĢtığı için 5024 sayılı kanuna göre ġirket enflasyon 

düzeltmesi yapmıĢ olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yasal kayıtlar için açılıĢ bakiyesi olarak 

alınmıĢtır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılında Kanun‟un belirlediği kriterler gerçekleĢmediği için Grup‟un 2005, 

2006, 2007 ve 2008 tarihli yasal mali tablolarına enflasyon muhasebesi uygulanmamıĢtır. 
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DĠPNOT 35 - VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)  

 

Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü: 
 
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS‟ye göre hazırlanmıĢ mali tabloları arasındaki farklılıklardan 

kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir. 

Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile UFRS‟ye göre 

hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aĢağıda 

belirtilmektedir. 

 

ErtelenmiĢ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı 2008 yılı için %20‟dir. Ana 

ortaklık Tat Konserve, 2007 ve 2008 yılları için kurumlar vergisi hesaplamasında yatırım indirimi istisnası 

kullanma kararı almıĢtır. Bu nedenle, 31 Aralık 2008 tarihine kadar gerçekleĢmesi beklenen geçici farklar 

üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için kullanılan ana 

oran ana ortaklık için 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle %30‟dur. Bağlı ortaklık Harranova Besi yatırım indirimi 

istisnası kullanma kararı almamıĢtır, bu nedenle geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan 

ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için kullanılan oran Harranova Besi için %20‟dir. 

 

Türkiye‟de iĢletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiĢ vergi varlıkları olan 

bağlı ortaklıklar, ertelenmiĢ vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleĢtirilmez ve ayrı olarak gösterilir. 

 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve 

yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aĢağıdaki gibidir: 

 

 BirikmiĢ geçici  

farklar 

 Ertelenen vergi varlığı / 

(yükümlülüğü) 

 31 Aralık 

2008 

31 Aralık 

2007 
 31 Aralık  

2008 

31 Aralık 

2007 
      

Mahsup edilebilecek mali zararlar 124.003.049 121.862.271  24.800.610 30.912.288 

Maddi ve maddi olmayan 

varlıkların kayıtlı değerleri ile 

    vergi matrahları arasındaki fark 

 

 

9.587.041 

 

 

9.486.163 

  

 

2.149.504 

 

 

1.936.955 

Finansal varlıkların değer artıĢ fonu 

etkisi 

 

(6.004.496) 

 

- 

  

(300.225) 

 

- 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü 7.071.685 7.394.443  1.414.337 1.642.777 

ġüpheli alacak karĢılığı 465.198 465.198  93.039 139.560 

Türev araçların makul değer farkı (5.727.095) 298.272  (1.145.419) 89.482 

Gelir tahakkukları (1.670.354) (1.954.780)  (334.071) (586.434) 

Stokların kayıtlı değerleri ile 

   vergi matrahları arasındaki fark 

 

(499.037) 

 

(1.254.655) 

  

(99.807) 

 

(316.741) 

Canlı varlıkların kayıtlı değerleri ile 

   vergi matrahları arasındaki fark 

 

354.925 

 

(134.431) 

  

(70.985) 

 

(26.886) 

Diğer 553.525 1.578.817  183.716 398.956 

 128.134.441 137.741.298  26.690.699 34.189.957 
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DĠPNOT 35 - VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)  

 

Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü: (devamı) 

 

Ertelenen vergi varlığının, 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri 

aĢağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

AçılıĢ bakiyesi  34.189.957  37.007.635 

ĠĢletme birleĢmesi  -  2.219.142 

Finansal varlıklar değer artıĢ fonuyla iliĢkilendirilen kısım  (300.226)  - 

Durdurulan faaliyetler ile iliĢkilendirilen vergiler  -  2.441 

Ertelenen vergi geliri / (gideri)  (7.199.032)  (5.039.261) 

  26.690.699  34.189.957 

 

Mahsup edilebilecek mali zararların vadeleri aĢağıdaki gibidir:  

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

2008  -  740.258 

2009  39.651.484  53.397.555 

2010  51.224.456  51.224.455 

2011  16.500.004  16.500.003 

2013  16.627.105  - 

  124.003.049  121.862.271 

 

ġirket, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait Sermaye Piyasası Kurulu‟nca yayımlanan finansal raporlama 

standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolarında 124.003.049 TL (2007:121.862.271 TL) tutarındaki 

mahsup edilebilecek mali zararlar için ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplamıĢtır. ġirket, bundan sonraki seneler için 

planlamıĢ olduğu karları ile mahsup edilebilecek mali zararları kullanabileceğini öngörmektedir. 

 

DĠPNOT 36 - HĠSSE BAġINA KAZANÇ/(KAYIP) 
 
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde beheri 1 KuruĢ nominal değerden hesaplanan bin hisse 
baĢına (0,53) TL dönem zararı isabet etmiĢtir (31 Aralık 2007: 1,02 TL). 
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DĠPNOT 37 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

i)  31  Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle iliĢkili taraflardan alacak ve borçlar: 

 

a)  Banka mevduatları 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.  193.082  107.919 

  193.082  107.919 

 

b) Finansal borçlar 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Koç Holding A.ġ. (*)                                                                93.269.968  46.588.000 

Yapı Kredi Faktoring A.ġ.  8.548.390  - 

Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.  32.051.612  14.025.000 

  133.869.970  60.613.000 

 

(*) Koç Holding A.ġ. ile ilgili finansal borçlar ana ortaklık aracılığıyla banka ve finans kuruluĢlarından alınan 

kredileri ifade etmektedir.  

 

c)   ĠliĢkili taraflardan alacaklar 

 

  31 Aralık  

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Düzey    72.947.692  57.406.817 

Migros Türk T.A.ġ. (“Migros”) (*)                                              -  8.443.611 

Sumitomo Corporation   821.547  796.215 

Diğer  171.958  112.290 

     

ĠliĢkili taraflardan alacaklar brüt  73.941.197       66.758.933 

     

ErtelenmiĢ finansman geliri  (249.940)  (1.062.419) 

     

ĠliĢkili taraflardan alacaklar  73.691.257       65.696.514 

 

(*) 22 Mayıs 2008 tarihinde ana ortak Koç Holding A.ġ. tarafından satılmıĢtır. 
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DĠPNOT 37 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 

d) ĠliĢkili taraflara borçlar 

  

  31 Aralık 

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Sumitomo Corporation  1.667.383       5.228.050 

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.ġ.   3.732.562       4.044.745 

The Morning Star Company  985.112  - 

Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.ġ.  719.348       813.663 

Palmira Turizm Ticaret A.ġ.  16.141       413.071 

Koç Holding A.ġ.  845.165       307.858 

Tat Tohumculuk A.ġ.  214.191       8.271 

Türk Traktör  241.400       - 

Diğer  628.427       316.844 

  9.049.729       11.132.502 

 

ii) 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içinde iliĢkili taraflara yapılan önemli 

satıĢlar ve iliĢkili taraflardan yapılan önemli alımlar: 

 

a) ĠliĢkili taraflara yapılan ürün satıĢları 
 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Düzey  407.186.003  371.473.681 

Migros Türk T.A.ġ. (*)   38.723.036  111.858.172 

Sumitomo Corporation  18.767.754  14.897.369 

Palmira Turizm Ticaret A.ġ.  2.468.389  4.936.776 

Diğer  885.227  - 

  468.030.409  503.165.998 

 

b)     ĠliĢkili taraflardan yapılan ürün alımları: 
 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Migros Türk T.A.ġ. (*)                                                                                 5.371.046  15.912.329 

Tat Tohumculuk A.ġ.  1.690.649  2.993.723 

Palmira Turizm Ticaret A.ġ.   -  2.083.715 

Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt                                                

   Ürünleri Pazarlama A.ġ. 

 

87.815 

  

575.310 

Aygaz A.ġ.  64.427  - 

Ram DıĢ Ticaret A.ġ  1.275.580  - 

Diğer  617.841  - 

  9.107.358  21.565.077 

 

(*) 22 Mayıs 2008 tarihi itibariyle ana ortak Koç Holding A.ġ. tarafından satılmıĢtır. 
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DĠPNOT 37 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 

c) ĠliĢkili taraflardan yapılan hizmet alımları  

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.ġ.  10.319.509  7.519.502 

Ram DıĢ Ticaret A.ġ.  -  4.555.694 

Koç Holding A.ġ.  1.230.527  1.385.269 

Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.ġ.  770.702  1.093.883 

Koç Sistem A.ġ.  483.563  462.190 

Opet Petrolcülük A.ġ.  -         459.089 

Koçnet HaberleĢme Teknoloji ve ĠletiĢim Hiz. A.ġ.  187.033  160.723 

Diğer  2.169.632  848.318 

  15.160.966  16.484.668 

 

iii) 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içinde iliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler 

ile ilgili finansman giderleri: 

 

a) Faiz gideri 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Koç Holding A.ġ.  2.868.089       - 

Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.  6.788.164       4.854.358 

Yapı Kredi Faktoring A.ġ.   1.118.659       1.728.893 

  10.774.912       6.583.251 

  

 iv) 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemler içinde iliĢkili taraflarla yapılan 

iĢlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler: 

 

a)     Kira gideri: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Temel Ticaret ve Yatırım A.ġ.  209.876  202.440 

 

b)     Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 

2008 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2007 

     

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar  3.405.078  3.410.239 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
 

a) Sermaye riski yönetimi 
 

Sermayeyi yönetirken Grup‟un hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun 

sermaye yapısını sürdürmek ve ġirket‟in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak 

veya yeniden düzenlemek için ġirket sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve 

borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
 

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

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

tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal borçları, finansal kiralama iĢlemlerinden borçları, ticari borçları 

ve iliĢkili taraflara borçları içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi 

özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

 

  31 Aralık 

2008 

 31 Aralık 

2007 

     

Toplam Borçlar  354.691.430  225.760.298 

Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler (Dipnot 6)  (339.128)  (328.956) 

     

Net Borç  354.352.302  225.431.342 

     

Toplam Özsermaye  158.390.307  148.566.061 

Toplam Sermaye  512.742.609  373.997.403 

     

Borç Sermaye Oranı  0,69  0,60 

 

ġirket yönetimi, net borcun sermayeye oranını 0,60 ile 0,90 aralığında tutmayı politika olarak belirlemiĢtir. 

 

b) Finansal Risk Faktörleri 

 

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı 

riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.Grubun risk yönetimi programı genel olarak 

mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize 

edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeĢitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri 

kullanmaktadır. 

  

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü 

tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına iliĢkin olarak ise Grup‟un hazine bölümü tarafından finansal risk 

tanımlanır, değerlendirilir ve Grup‟un operasyon üniteleri ile birlikte çalıĢmak suretiyle riskin azaltılmasına 

yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine iliĢkin olarak gerek yazılı genel bir 

mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal 

araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği  gibi çeĢitli risk türlerini kapsayan yazılı 

prosedürler oluĢturulur. 

 

b.1) Kredi riski yönetimi 
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup‟a 

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

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

azaltmaya çalıĢmaktadır. Grup‟un maruz kaldığı kredi riskleri ve müĢterilerin kredi dereceleri devamlı olarak 

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

onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.  
 

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

ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 



 TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ.  

 

 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiĢtir.) 

49 

 

 

DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar    

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2008  ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf 

Bankalardaki 

 Mevduat Türev Araçlar Diğer 

         

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  73.691.257 63.433.447 - 39.239 329.515 - - 

         

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - 19.639.115 - - - - - 

         

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların 

net defter değeri  73.691.257 63.341.275 - 39.329 329.515 - - 

         

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde  

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların 

defter değeri  - - - - - - - 

         

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

varlıkların net defter değeri  - 92.172 - - - - - 

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

         

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - 2.311.994 - - - - - 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)  - 2.311.994 - - - - - 

   - Değer düĢüklüğü (-)  - (2.311.994) - - - - - 

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

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

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

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

         

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

         

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar    

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2007  ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf 

Bankalardaki 

 Mevduat Türev Araçlar Diğer 

         

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  65.696.514 5.554.923 - 110.128 324.591 - - 

         

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

         

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların 

net defter değeri  65.696.514 5.432.876 - 110.128 324.591 - - 

         

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde  

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların 

defter değeri  - - - - - - - 

         

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

varlıkların net defter değeri  - 122.047 - - - - - 

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

         

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - 2.306.840 - - - - - 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)  - 2.306.840 - - - - - 

   - Değer düĢüklüğü (-)  - (2.306.840) - - - - - 

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

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

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

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

         

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

Vadesi geçen alacakların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir: 

 

 Alacaklar     

31 Aralık 2008 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Diğer Toplam 

       

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ 92.172 - - - - 92.172 

       

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ - - - - - - 

       

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ - - - - - - 

       

Toplam vadesi geçen alacaklar 92.172 - - - - 92.172 

       

Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 

 

Vadesi geçen alacakların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir: 

 

 Alacaklar     

31 Aralık 2007 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Diğer Toplam 

       

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ 122.047 - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ - - - - - - 

       

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ - - - - - - 

       

Toplam vadesi geçen alacaklar 122.047 - - - - - 

       

Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.2) Likidite risk yönetimi   

 

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin 

kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluĢturmuĢtur. 

Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve 

yükümlülüklerin vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak 

suretiyle, yönetir. Grup‟un likidite riskini azaltmak için,  ihtiyaç halinde kullanacağı, bilanço tarihi itibariyle 

kullanmamıĢ olduğu krediler 8. notta açıklanmıĢtır. 

 

AĢağıdaki tablo, Grup‟un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler 

esas alınarak hazırlanmıĢtır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aĢağıdaki tabloya dahil 

edilmiĢtir. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiĢ net nakit giriĢ ve çıkıĢlarına göre düzenlenmiĢtir. 

Vadeli iĢlem araçları brüt ödenmesi gereken vadeli iĢlemler için  net olarak ödenir ve iskonto edilmemiĢ, brüt 

nakit giriĢ ve çıkıĢları üzerinden realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman  açıklanan tutar, 

rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı  kullanılarak belirlenir. 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.2) Likidite risk yönetimi  (devamı) 

 

31 Aralık 2008             

SözleĢme uyarınca vadeler 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

       

Türev olmayan       

  finansal yükümlülükler       

       

Banka kredileri 291.651.252 295.636.292 242.307.049 22.935.183 30.394.060 - 

Ticari borçlar 53.990.449 53.990.449 53.990.449 - - - 

ĠliĢkili taraflara borçlar 9.049.729 9.049.729 9.049.729 - - - 

Toplam yükümlülük 345.691.430 358.676.470 305.347.227 22.935.183 30.394.060 - 

 

31 Aralık 2007             

SözleĢme uyarınca vadeler 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

       

Türev olmayan       

  finansal yükümlülükler       

       

Banka kredileri 173.446.388 180.536.277 - 96.402.880 84.133.397 - 

Ticari borçlar 41.181.408 41.181.408 41.181.408 - - - 

ĠliĢkili taraflara borçlar 11.132.502 11.132.502 11.132.502 - - - 

Toplam yükümlülük 225.760.298 232.850.187 52.313.910 96.402.880 84.133.397 - 

 

31 Aralık 2008 

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

       Türev  finansal 

yükümlülükler 

      Türev nakit giriĢleri 46.785.000 38.140.000 38.140.000 - - - 

 

31 Aralık 2007 

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

       Türev  finansal 

yükümlülükler 

      Türev nakit giriĢleri 2.583.000 2.583.000 - 2.583.000 - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3) Piyasa riski yönetimi  

 

Grup‟un faaliyetleri öncelikle, aĢağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki 

değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla iliĢkilendirilen riskleri 

kontrol altında tutabilmek için Grup, aĢağıdakilerin de dahil olduğu türev niteliğinde olan çeĢitli finansal araçlar 

kullanmaktadır: 

 

1. yabancı para cinsinden olan borçlardan doğan döviz kuru riskini kontrol altında tutabilmek için 

yapılan vadeli döviz alım sözleĢmeleri 

2. yabancı para cinsinden olan borçlardan doğan döviz kuru riskini kontrol altında tutabilmek için 

yapılan döviz opsiyon anlaĢmaları 

 

Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri  ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir. 

 

Cari yılda Grup‟un maruz kaldığı piyasa riskinde veya  maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, 

önceki yıla göre bir değiĢiklik olmamıĢtır. 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmıĢ 

politikalara dayalı olarak yapılan  vadeli döviz alım/satım  sözleĢmeleri ile yönetilmektedir. 

 

Grup‟un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan 

yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle  dağılımı aĢağıdaki gibidir:  
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) 

31 Aralık 2008 Toplam       

 TL KarĢılığı ABD Doları Euro Diğer 

1.    Ticari alacaklar 19.182.597 18.768.207 414.390 - 

2.a  Parasal finansal varlıklar 17.603 16.405 762 436 

2.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

3.    Diğer 2.364.505   2.364.505 -  -  

4.    DÖNEN VARLIKLAR 21.564.705      21.149.117      415.152       436    

5.    Ticari alacaklar - - - - 

6.a  Parasal finansal varlıklar - - - - 

6.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

7.    Diğer - - - - 

8.    DURAN VARLIKLAR - - - - 

9.    TOPLAM VARLIKLAR 21.564.705 21.149.117 415.152 436 

10.   Ticari borçlar (4.112.381) (3.134.801) (977.275) (305) 

11.   Finansal yükümlülükler (143.661.741) (140.097.386) (3.564.355) - 

12.a Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 

12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

13.   KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER (147.774.122)    143.232.187)  (4.541.630)      (305)    

14.   Ticari borçlar - - - - 

15.   Finansal yükümlülükler - - - - 

16.a Parasal olan diğer yükümlülükler  - - - - 

16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

17.   UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - 

18.   TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (147.774.122)    143.232.187)  (4.541.630)      (305)    

19.   Bilanço dıĢı türev araçların net varlık /     

          yükümlülük pozisyonu (19a-19b) 52.930.500 52.930.500 - - 

19.a  Aktif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden        

türev ürünleri tutarı 52.930.500 52.930.500 - - 

19.b  Pasi karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden                              

türev ürünleri tutarı - - - - 

20.    Net yabancı para varlık yükümlülük 

pozisyonu (73.278.917) (69.152.570) (4.126.478) 131 

21.   Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / 

yükümlülük pozisyonu  

        (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a) (73.278.917) (69.152.570) (4.126.478) 131 

22.   Döviz hedge‟i için kullanılan finansal 

araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - - 

23.   Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı - - - - 

24.   Ġhracat 38.871.292 38.871.292 - - 

25.   Ġthalat 11.564.443 11.564.443 - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) 

31 Aralık 2007 Toplam       

 TL KarĢılığı ABD Doları Euro Diğer 

1.    Ticari alacaklar 7.655.641 7.387.537 258.556 9.548 

2.a  Parasal finansal varlıklar 3.844 153 3.443 248 

2.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

3.    Diğer - - - - 

4.    DÖNEN VARLIKLAR         7.659.485           7.387.690    261.999      9.796    

5.    Ticari alacaklar - - - - 

6.a  Parasal finansal varlıklar - - - - 

6.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

7.    Diğer - - - - 

8.    DURAN VARLIKLAR - - - - 

9.    TOPLAM VARLIKLAR         7.659.485           7.387.690    261.999      9.796    

10.   Ticari borçlar (6.906.905) (6.546.002) (360.579) (324) 

11.   Finansal yükümlülükler (96.025.850) (82.808.539) (13.217.311) - 

12.a Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 

12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

13.   KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER (102.932.755) (89.354.541) (13.577.890) (324) 

14.   Ticari borçlar - - - - 

15.   Finansal yükümlülükler - - - - 

16.a Parasal olan diğer yükümlülükler  - - - - 

16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

17.   UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - 

18.   TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (102.932.755) (89.354.541) (13.577.890) (324) 

19.   Bilanço dıĢı türev araçların net varlık /     

          yükümlülük pozisyonu (19a-19b) 34.941.000 34.941.000 - - 

19.a  Aktif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden        

türev ürünleri tutarı 34.941.000 34.941.000 - - 

19.b  Pasi karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden                              

türev ürünleri tutarı - - - - 

20.    Net yabancı para varlık yükümlülük 

pozisyonu (60.332.270) (47.025.851) (13.315.891) 9.472 

21.   Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / 

yükümlülük pozisyonu  

        (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a) (60.332.270) (47.025.851) (13.315.891) 9.472 

22.   Döviz hedge‟i için kullanılan finansal 

araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - - 

23.   Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı - - - - 

24.   Ġhracat 34.184.428 34.184.428 - - 

25.   Ġthalat 13.591.539 13.591.539 - - 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık 

 

Grup, baĢlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

AĢağıdaki tablo Grup‟un ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10‟luk artıĢa ve azalıĢa olan duyarlılığını 

göstermektedir. %10‟luk oran, üst düzey yöneticilere  Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan 

oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değiĢikliği ifade etmektedir. Duyarlılık 

analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar  ve söz konusu kalemlerin yıl 

sonundaki %10‟luk kur değiĢiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dıĢ kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki 

yurt dıĢı faaliyetler için kullanılan,  krediyi alan ve de kullanan tarafların  fonksiyonel para birimi dıĢındaki  

kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda  ve diğer  özkaynak kalemlerindeki artıĢı  ifade eder. 

 

Kur riskine duyarlılık 

 

    Vergi Öncesi Kar / (Zarar)   

     Yabancı paranın     Yabancı paranın    

31 Aralık 2008    değer kazanması     değer kaybetmesi    

            

ABD Doları'nın TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde 

ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   (12.208.307)    12.208.307    

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   5.293.050    (5.293.050)    

ABD Doları net etki   (6.915.257)    6.915.257    

            

Avro'nun TL karĢısında %10 değerlenmesi halinde 

Avro net varlık / yükümlülük   (412.648)    412.648    

Avro riskinden korunan kısım (-)   -  -   

Avro  net etki   (412.648)    412.648    

            

TOPLAM   (7.169.955)    7.169.955    
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık (devamı) 

 

    Kar / Zarar   

     Yabancı paranın     Yabancı paranın    

31 Aralık 2007    değer kazanması     değer kaybetmesi    

            

ABD Doları'nın TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde 

ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   (8.196.685)    8.196.685    

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   3.494.100    (3.494.100)   

ABD Doları net etki   (4.702.585)    4.702.585    

            

Avro'nun TL karĢısında %10 değerlenmesi halinde 

Avro net varlık / yükümlülük   (1.331.589)    1.331.589    

Avro riskinden korunan kısım (-)           

Avro  net etki   (1.331.589)    1.331.589    

            

TOPLAM   (6.034.174)    6.034.174    

 

Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri  

 

Grup, belirli yabancı para cinsinden olan ödemeler ve tahsilatlardan meydana gelen risklerin belli bir bölümünü 

karĢılaması amacıyla vadeli döviz kuru iĢlem sözleĢmeleri gerçekleĢtirir.  

 

AĢağıdaki tablo, rapor tarihi itibariyle gerçekleĢmemiĢ olan vadeli döviz alım/satım sözleĢmelerinin detayını 

vermektedir: 

 

GerçekleĢmemiĢ 

alım/satım 

sözleĢmeleri 

Ortalama kur  Yabancı para   Gerçeğe uygun değeri 

2008  2007  2008  2007   2008  2007 

ABD Doları alımı             

3 Aydan az 1,5595  1,2915  30.000.000  2.000.000   46.785.000  2.583.000 

 

GerçekleĢmemiĢ 

alım/satım 

opsiyonları 

      

Ortalama kur  Yabancı para   Gerçeğe uygun değeri 

2008  2007  2008  2007   2008  2007 

ABD Doları alımı             

 3 Aydan az 1,5450  1,3150  5.000.000  28.000.000   7.725.000  36.820.000 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri (devamı) 

 

Yabancı para satınalma opsiyonlarından alacakların 31 Aralık  2008 tarihi itibariyle detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

ĠĢlem tarihi  Vade  Tutar USD  Kur 

11 Temmuz 2008  15 Ocak 2009  5.000.000  1,2700 

 

 

Yabancı para satınalma opsiyonlarından alacakların 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

ĠĢlem tarihi  Vade  Tutar  Kur 

19 Eylül 2007  28 ġubat 2008  5.000.000  1,3500 

24 Eylül 2007  28 ġubat 2008  5.000.000  1,3500 

2 Ekim 2007  31 Mart 2008  3.000.000  1,2900 

2 Ekim 2007  31 Mart 2008  5.000.000  1,3200 

8 Ekim 2007  30 Nisan 2008  5.000.000  1,2700 

8 Ekim 2007  30 Nisan 2008  5.000.000  1,3000 

 

Yabancı para satınalma taahhütlerinden  alacakların 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

ĠĢlem tarihi  Vade  Tutar  Kur 

18 Temmuz 2008  20 Ocak 2009  20.000.000  1,2860 

1 Ağustos 2008  20 Ocak 2009  10.000.000  1,2420 

 

Yabancı para satınalma taahhütlerinden  alacakların 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

ĠĢlem tarihi  Vade  Tutar  Kur 

2 Ekim 2007  25 Nisan 2008  2.000.000  1,2915 

 

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi 

 

Grup‟un sabit ve değiĢken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup‟u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 

Söz konusu risk, Grup tarafından, faiz oranı takas sözleĢmeleri ve vadeli faiz oranı sözleĢmeleri yoluyla sabit ve 

değiĢken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma 

stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk  ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. 

Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluĢturulması, gerek bilançonun pozisyonunun  gözden geçirilmesi 

gerekse faiz harcamalarının  farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. 

 

Grup‟un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 
Faiz Pozisyonu Tablosu     

       

    31 Aralık 2008  31 Aralık 2007 

Sabit Faizli Araçlar       

   
   

Finansal Yükümlülükler   
147.952.778  77.172.470 

       

DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar     

       

Finansal Yükümlülükler    143.678.950  96.025.850 
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DĠPNOT 38 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi 

 

AĢağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanların maruz kaldığı  faiz oranı 

riskleri baz alınarak belirlenmiĢtir. DeğiĢken faizli yükümlülüklerin analizinde yıl sonundaki bakiyenin tüm yıl 

boyunca var olduğu varsayımı kullanılmiĢtır. Grup yönetimi, faiz oranlarında %1‟lik bir dalgalanma 

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

 

Raporlama tarihinde faiz oranlarında %1‟lik bir düĢüĢ/yükseliĢ olması ve diğer tüm değiĢkenlerin sabit tutulması 

durumunda vergi öncesi dönem karı / zararı 1.400.901 TL yüksek / düĢük olacaktı. 
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DĠPNOT 39 – FĠNANSAL ARAÇLAR 

 

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri            

               
  Ġtfa edilmiĢ      Ġtfa edilmiĢ       

  değerinden gösterilen  Krediler ve  Satılmaya hazır  değerinden gösterilen    Gerçeğe uygun   

31 Aralık 2008  finansal varlıklar  Alacaklar  finansal varlıklar  finansal yükümlülükler  Defter değeri  değeri  Not 

Finansal varlıklar               

Nakit ve nakit benzerleri  339.128  -  -  -  339.128  339.128  6 

ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar  -  73.691.257  -  -  73.691.257  73.691.257  37 

Diğer ticari alacaklar  -  63.433.447  -  -  63.433.447  63.433.447  10 

Finansal yatırımlar  -  -  10.543.256  -  10.543.256  10.543.256  7 
               

Finansal yükümlülükler               

Finansal borçlar  -  -  -  291.651.252  291.651.252  291.651.252  8 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar  -  -  -  9.049.729  9.049.729  9.049.729  37 

Diğer ticari borçlar  -  -  -  53.990.449  53.990.449  53.990.449  10 

               

  Ġtfa edilmiĢ      Ġtfa edilmiĢ       

  değerinden gösterilen  Krediler ve  Satılmaya hazır  değerinden gösterilen    Gerçeğe uygun   

31 Aralık 2007  finansal varlıklar  alacaklar  finansal varlıklar  finansal yükümlülükler  Defter değeri  değeri  Not 

Finansal varlıklar               

Nakit ve nakit benzerleri  328.956  -  -  -  328.956  328.956  6 

ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar  -  65.696.514  -  -  65.696.514  65.696.514  37 

Diğer ticari alacaklar  -  5.554.923  -  -  5.554.923  5.554.923  10 

Finansal yatırımlar  -  -  8.071.084  -  8.071.084  8.071.084  7 

               

Finansal yükümlülükler               

Finansal borçlar  -  -  -  173.446.388  173.446.388  173.446.388  8 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar  -  -  -  11.132.502  11.132.502  11.132.502  37 

Diğer ticari borçlar  -  -  -  41.181.408  41.181.408  41.181.408  10 
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DĠPNOT 39 – FĠNANSAL ARAÇLAR 

 

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir: 

 

 Standart vade ve koĢullarda, aktif likit bir piyasada iĢlem gören  finansal varlık ve yükümlülüklerin 

gerçeğe uygun değeri kote edilmiĢ piyasa fiyatı üzerinden belirlenir. 

 

 Türev araçları haricindeki diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri genel kabul 

görmüĢ fiyatlama modelleri çerçevesinde belirlenir. Söz konusu modeller, gözlemlenebilen veri piyasa 

iĢlemlerinden kaynaklanan fiyatları esas alan indirgenmiĢ nakit akımlarını temel alır. 

  

 Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiĢ fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. Fiyatların 

mevcut olmadığı durumlarda, opsiyon hakkı bulunmayan türev araçların, (forward) vadeleri için 

uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle indirgenmiĢ nakit akımı analizi kullanılır. Öte yandan, 

opsiyon içeren türev araçlar için opsiyon fiyatlama modeli kullanılır. 

 

DĠPNOT 40 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

 
Grup, 13 Ocak 2008 tarihinde kısa vadeli borçlarının yapılandırılması ve iĢletme sermayesi ihtiyacında 
kullanılmak üzere, National Bank of Greece, Londra ġubesi‟nden 40.000.000 USD tutarında 1 yıl anapara geri 
ödemesiz dönem olmak üzere toplam 3 yıl vadeli, Libor+5.25% faiz oranlı orta vadeli kredi kullanma anlaĢması 
imzalamıĢtır. 
 
Grup‟un ana ortağı olan Koç Holding A.ġ. tarafından uluslararası finans kuruluĢlarından temin edilen kredinin, 
toplam 30.000.000 ABD doları tutarındaki kısmı Grup ĠĢtiraki olan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. 
tarafından mevcut kısa vadeli kredilerinin geri ödemesinde kullanılmasına karar verilmiĢtir. Sözkonusu kredi 
için, imzalanan sözleĢmedeki genel esaslar çerçevesinde anapara ödemesi dönem sonunda yapılacak olup, 1 yıl 
vade, 3 veya 6 ayda bir faiz ödeme opsiyonu, banka masrafları hariç Libor+%2,5 faiz oranı geçerli olacaktır. 
 

DĠPNOT 41 -  FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI 

AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR 
 
Grup, Seri XI No 29 sayılı Tebliğ‟e uyumlu olarak finansal tablolarını 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan 
hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere uygulamıĢtır. Seri XI No 29 sayılı tebliğe 
uyumlu olmak açısından 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren muhasebe politikalarında gerekli değiĢiklikler 
yapılmıĢtır. 
 

Grup‟un iĢ ortaklığı olan TariĢ-Tat Alkollü Ġçecekler A.ġ.‟nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıĢtır. Fakat Grup,  rüchan hakkını kullanmama 

kararı almıĢ ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iĢtirak payı %18,42‟ye düĢmüĢtür. Bu 

iĢtirak yapısı değiĢikliği sonrası daha önce iĢ ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen TariĢ-Tat Alkollü 

içecekler A.ġ., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar hesabı altında 

gösterilmektedir. ĠĢtirak yapısındaki bu değiĢiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda “diğer uzun vadeli 

yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müĢterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan yükümlülükler” 

ortadan kalkmıĢtır. 
 

 

 

 

 

 

 


